
Te l . :  +3 6 - 3 0/6 92 -12 5 6  •  +3 6 - 33/4 0 3 -70 3  •  E - m a i l :  e s z t e r g o m @ s z u p e r i n f o . h u  •  w w w. f a c e b o o k . c o m /s z u p e r i n f o . e s z t e r g o m k o r z e t i  •  N y i t v a  H - C s :  8 -16 ,  P :  8 -14

ESZTERGOM, SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE   CÍM: DOROG, BÉCSI ÚT 40.,  WWW.SZUPERINFOESZTERGOM.HU   2022. július 8., XIX/27

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

Frissen    érkezett    Ledvicei    dió:     9.990 Ft/q - 99,9 Ft/kg 

Frissen    érkezett      Ledvicei     dara:     9.990 Ft/q-99,9 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: 26.300 Ft/m3

Akác: 27.800 Ft/m3

Csomagolt HÁLÓS tűzifa: 52.700 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!

TÉRKÖVEZÉST, 
KAPUBEJÁRÓK 

KÉSZÍTÉSÉT-
FELÚJÍTÁSÁT 

vállalom rövid határidőn 
belül, garanciával, 

számlaképesen, 
ingyenes helyszíni 

felméréssel.

Elérhetőség: 
+3630/361-0573

19kunzoltan82@gmail.com

• SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

• SZEMÜVEGJAVÍTÁS • TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
• FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET

• KEDVEZŐ ÁRAK • SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

-30-40%
KEDVEZMÉNY MINDEN 
SZEMÜVEGLENCSÉRE

-20-50%

1+1 AKCIÓ
Egészségpénztári Kártya, SZÉP Kártya elfogadóhely

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

KEDVEZMÉNY 
SZEMÜVEGKERETEKRE

-50%
KEDVEZMÉNY 
NAPSZEMÜVEGEKRE

GÁZKAZÁN 
CSERE!

www.fulopgepeszet.hu
Tel.: +36-30/755-2941

V Í Z - G Á Z - F Ű T É S
SZERELÉS

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. 07. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 
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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! Munkarend:
2 műszakos (napi 8 óra, 
   heti 40 óra)

A SPRINGFIX 
Hungary Kft. 

esztergomi műanyag 
fröccsöntő és présüzemébe 

felvételt hirdet    

VEVŐI 
KAPCSOLATTARTÓ   

munkakörbe

AZ ÚJ MUNKATÁRS FELADATAI: 
•  Vevői megrendelések, igények koordinálása
•  Beszállítói megrendelések, igények koordinálása
•  Kapcsolattartás a vállalat különböző részlegeivel

A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
TAPASZTALATOK, ISMERETEK:

•  Angol nyelvismeret
•  Önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság
•  Hasonló/azonos munkakörben szerzett tapasztalat 
   előnyt jelent 

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

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

Önállóan dolgozni tudó  
ÁCSOT, TETŐFEDŐT 

és BÁDOGOST, 
illetve SEGÉDET 

felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János  Tel.: 30/9413-775

· HEGESZTŐ 

MUNKALEHETŐSÉG!
A Weldmont Kft. felvételt hirdet 

esztergomi telephelyére a 
következő pozícióra: 

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

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

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.
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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 csapatunkhoz 
gépkezelőként vagy 
targoncavezetőként!

0670/933-58-86

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.

Tokodaltáró

Tel: 06-20-365-9493

keres önmagára, és munkájára igényes   

NŐI KONYHAI 
MUNKATÁRSAT 
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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

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ 
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

Jelentkezni 06-20/351-7024 
telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót 
alkotni, ha fontos számodra, hogy elismerjék a 

munkád és mindezt nem csupán szavakkal
hanem kiemelkedő bérezéssel is, akkor jelentkezz 

Hozzánk, legyél Te is csapatunk tagja.

AMIT KÍNÁLUNK:
- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- teljesítmény alapú bérezés
- igény esetén heti/ 2 heti � zetés
- biztos, hosszú távú 
  munkalehetőség

ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat 

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

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

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürdő   

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

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

MŰSZAKI ELŐADÓ
JOGVISZONY TÍPUSA:

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

FELTÉTELEK:
•  Műszaki technikusi, vagy minimum középfokú végzettség
•  MS O�  ce felhasználói szintű használata
•  Munkájára igényes, pontos
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

ELŐNYT JELENT:
•  Felsőfokú végzettség – építész vagy építőtechnikus - 
   végzettség

FŐBB FELADATOK:
•  Műszaki terület adminisztrációs feladatainak ellátása
•  Műszaki főelőadó munkájának támogatása 

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
BÉREZÉS MEGÁLLAPODÁS SZERINT.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2022.07.29.

TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:

- MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
- SZAKÁCS 
- FELSZOLGÁLÓ
- KONYHAI KISEGÍTŐ
- TAKARÍTÓ 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ 
SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, 

könnyű fizikai munka 
dorogi telephelyen, 
4-6 órás munkaidő. 

Infi Kkt. 

06-20-376-0696
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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,
    igény esetén szállás biztosítása

Várjuk jelentkezését az alábbi
06-20-381-3818 telefonszámon.

RIDE IN Kft.
Esztergomi

munkahelyre
keres munkatársakat

az alábbi munkakörre:

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

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürdő   

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

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

ERGOTERAPEUTA
JOGVISZONY TÍPUSA:

•  Határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony, 
    heti 40 óra munkaidő
•  Besorolás, bérezés a szakdolgozói bértábla szerint 
    (2020. évi C. törvény)

FELTÉTELEK:
•  Rehabilitációs tevékenység terapeuta 
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség 
•  Érvényes működési engedély, kamarai tagság

A JELENTKEZÉS RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK:
•  Végzettséget igazoló okmány másolata
•  Szakmai önéletrajz
•  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a 
    jelentkezést elbírálók betekintési jogához
•  Szerződéskötéshez szükséges 3 hónapnál nem régebbi, 
    hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022.07.29.

TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:

-  ÁPOLÓ
-  GYÓGYTORNÁSZ - határozott idejű

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! 

Érdeklôdni:
0670-380-9456

Az ÜRÖMI   OMV 

TÖLTÔÁLLOMÁSRA, 
két mûszakos 
munkarendbe 

KÚTKEZELÔ
KOLLÉGÁT 

keresünk.
Versenyképes alapfizetés
Rugalmas beosztás
Bejárás támogatás

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

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA
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Kályhás keres 

BEUGRÓS 
SEGÉDET 

hosszú távra 
Esztergomból hétköznap 
15 órától, és szombaton. 

Kezdő fizetés nettó 2000 Ft/óra. 

 Kályhaépítő 
06-30-7565-974

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

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

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

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürdő   2026 Visegrád, Gizella-telep

Telefon: 26-801-700/1350 
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu 

PORTÁS
JOGVISZONY TÍPUSA:

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

FELTÉTELEK:
•  8 Általános
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

FŐBB FELADATOK:
•  Portaszolgálat ellátása nappali munkavégzéssel

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
•  Jó kommunikációs készség
•  Probléma megoldására törekvő munkavégzés jellemzi
•  Megbízhatóság
•  Pontos munkavégzés

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022.07.29.
TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK:

-  MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
-  SZAKÁCS 
-  FELSZOLGÁLÓ
-  KONYHAI KISEGÍTŐ
-  TAKARÍTÓ munkakörökbe

Dorogon újranyíló 
AUTÓKOZMETIKÁBA 
keresek gyakorlattal 

rendelkezô 
alkalmazottat! 

Gál Csaba 

06 70 284 3198
06 20 590 9717

DOROGI 
MUNKAVÉGZÉSRE, 

önállóan dolgozni tudó 
TECHNOLÓGIAI 
CSŐSZERELŐT, 

illetve BETANÍTOTT 
CSŐSZERELŐT rövid 

határidejű kezdéssel 
felveszek! 

Bérezés megegyezés 
szerint! Vasas József 

06-30/961-3647

MEGEMELT JUTTATÁSOK 
1 ÉV UTÁN HŰSÉGBÓNUSZ

AMIRE SZÁMÍTHATSZ:

Legyél az elsők között, aki 
elküldi nevét és 
telefonszámát a

•  hr@eurasia.hu e-mail címre
•  Személyesen, vagy postán a 
    2500 Esztergom, Mátyás király u. 46. címre
•  Üzenetben a Facebook Messengeren
•  Telefonon a +36 33 542 930-as számon

 
Kollégáink felveszik veled a kapcsolatot 

és sikeres telefonos egyeztetés után 
személyesen is találkozhatunk!

CSATLAKOZZ AZ EURASIA CSAPATÁHOZ !
DOLGOZZ ESZTERGOMI RAKTÁRUNKBAN

TEHERGÉPJÁRMŰVEZETŐ
MUNKAKÖRBEN!

CSALÁDIAS
LÉGKÖR, JÓ 
TÁRSASÁG

FIATALOS 
ÖSSZETARTÓ 

CSAPAT

ÉTKEZÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS 
16.000 FT/HÓ

minden hónapban 
SZÉP kártyára 

utalva

1 HAVI BÉR
BÓNUSZKÉNT

éves szinten, 
két részletben 

kifi zetve

TELJESÍTMÉNY, 
JELENLÉTI ÉS 

JÁRMŰVEZETŐI 
PÓTLÉKOK

TÁMOGATÁSOK
gyermek 

születésekor, 
házasságkötéskor, 

iskolakezdéskor

MUNKATÁRS 
AJÁNLÓI 

PROGRAM
ajánlott felvétele 
esetén bónusz jár

VÁSÁRLÁSI 
KEDVEZMÉNYEK 
PARTNEREINKNÉL

SZAKMAI ÉS 
NYELVI KÉPZÉSI 

LEHETŐSÉG
az összes 

munkavállaló számára

2 HÉT 
LEÁLLÁS 

augusztusban

MUNKARUHA

Ha szeretsz tehergépjárművet vezetni és szívesebben töltenéd otthon a hétköznap 
estéket és a hétvégéket ahelyett, hogy úton lennél, akkor dolgozz nálunk!

Csatlakozz csapatunkhoz – szeretettel várunk!

EZ LESZ A FELADATOD:
·  autóalkatrészek szállítása az 
   Esztergomi Ipari Parkban

JELENTKEZZ AZ ÁLLÁSRA, HA:
·  minimum általános iskolai 
   végzettséggel és
·  erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezel
·  „C”/”E” kategóriás jogosítványod és
·  legalább 2-3 év tehergépkocsivezetői 
   gyakorlatod van
·  GKI és tachográf kártyával rendelkezel
·  vállalod a két műszakos váltott 
   munkarendet
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Tölgy, bükk, gyertyán, 
kőris, akác: 

24.000 Ft/m3

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

20 km-ig díjtalan házhoz szállítás!

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
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 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 

18.500 Ft/m3 

Kemény lombos 
tűzifa 

/tölgy, bükk, akác/

24.000 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)

26 000 Ft/m3

Akác ömlesztve, hasítva (mxmxm)

27 000 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!

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

Vozák Csanád 
+36-30/454-4276

csani.vozak.cv@gmail.com

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!

•tetőmunkák
•hőszigetelés
•házbővítés
•kőműves 
  munkák

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, 

ALAPTÓL A TETŐIG:

Megbízható minőség,
teljeskörű garancia!

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

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

KÁLYHAÉPÍTÔ
Esztergom és környéke

•Építés, átrakás, 
  tisztítás

•Javítás, bontás

•Anyagbeszerzéssel, 
  garanciával

•Ingyenes 
  felméréssel

06-30/7565-974

Bomstal garázsok

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

210.000 Ft2x3 m[

[

Kerti 
tároló

középszürke
csontszín
törtfehért

t
t[

[

Színes Bomstal 
garázsok, 

horganyzott acél 
vázszerkezettel 

sötétbarna
grafitszürket

t

Acélszerkezetes

Az akció érvényes 
2022. július 31-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

AKCIÓ
MEGHOSSZABBÍTVA

július 31-ig,

340.000 Ft3x6 m

285.000 Ft3x5 m

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. 07.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

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

A
A

 585 1199

FAKERÍTÉS
FA TERASZBURKOLAT
PARADICSOMKARÓ 

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

KONDENZÁCIÓS 
GÁZKAZÁN CSERE 

teljeskörű ügyintézéssel, 
engedélyekkel! 

Az általunk telepített készülékekre 
teljeskörű szervizt biztosítunk.

Táglieber Frigyes +3630-299-8750
liebergaz61@gmail.com

Fondital, Saunier Duval, Vaillant szerződött szervizpartner.

KŐMŰVES MUNKÁK A-Z-ig
- Bontások, hőszigetelés, dryvit, 

vízszigetelés,
- Terméskőburkolás, lábazatok,
külső- belső falak, kerítések, stb. 

- Zsalukő kerítések, 
- Szeletelt tégla burkolás

kívül-belül, 
- Kocsibeállók, járdák, 

- Kisebb épületek, melléképüle-
tek, falak  bontása átalakítása

Garantált minőség korrekt áron
Hívjon bizalommal!

Balogh Egon Egyéni Vállalkozó 
Tel.: 06-20/964-6640

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

2022.07.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

külső-belső munkák! 

06-30-875-6655

Lakás-, ház-, 
ipari létesítmény 

felújítás, átépítés, 

Lakások, családi házak 
VILLANYSZERELÉSÉT 

vállalom, ingyenes 
elôzetes felméréssel. 

06/303921948
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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

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

 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
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, Süttőn keresek 
kiadó családi házat! 06-70-941-7152

Bérbeadó Dorogon az István Király 
utcában egy 49 m2 helység. Felszerelt-
sége: dupla klíma, szellőző, külön vezé-
relt padlófűtés, saját villanyóra, külön 
mosdó-WC, külön bejárat, közös parko-
ló. Érdeklődni:+36202666588

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

Eladó Esztergomban az ipari park-
ban 11,000 m2 ipartelep. Alkalmas 
fém megmunkáló csarnok, raktár és 
egyéb tevékenység létrehozására. 
Beépíthetőség kb. 3600 m2. Víz a tel-
ken belül, víz aknában elhelyezett víz-
órával. Gáz a telektől 50 méterre, vil-
lany 100 méteren belül. Irányár: 165 
Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 
448m2 kerttel, 4 szoba, nettó 161m2 
lakószínt, étkező konyhás, 2 fürdőszo-
bás, két pince, garázs, melléképületek. 
Fűtése fa elgázosító kazánnal és cse-
répkályháról is. Gáz bevezetve. Nyílás-
zárók műanyagra cserélve. A homlok-
zat és a tető frissen szigetelve. Irány-
ár: 75MFt 20/336-4936

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

Eladó Esztergomban 95m2 két szin-
tes sorházi lakás 3 hálószoba + nappa-
li, mind két szinten wc, felújított jó álla-
pot, kis előkert, garázs. Irányár: 65MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a kórház köze-
lében 1970-ben épült kétszintes fel-
újítandó 100m2 3 szobás családi ház. 
Telek területe 369 m2, fedett kapu-
alj. Gázfűtés pince, melléképület, 
garázs, zárt udvar.  Irányár: 70 Millió 
Ft 20/421-4557

Eladó új építésű lakás Esztergom-
ban, 2 teraszos 125 m2 penthaus 
lakás, teraszok 30+10 m2. Laká-
son belül 2 szintes, 3 szobás, 2 für-
dőszoba, 3 wc. Egy gépkocsi parkoló-
val zárt udvaron belül. AAA + energe-
tikai besorolású, liftes épületben. Olcsó 
rezsi, ház központifűtés. Irányár: 110 
MFt. 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom 
Szentgyörgymezőn 271 m2 telekkel, 
2 szoba kb 85m2. Fűtése 2 db cserép-
kályhával. Épület alatt pince. Gépko-
csi beálló lehetőség az udvaron belül. 
Sarok telek lévén önálló bejárati lehe-
tőség megoldható, beépíthető tetőtér. 
Eladási ár: 30 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 épület-
ben terem garázs bérelhető. Ár. 47.Mil-
lió Ft 20/421-4557

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

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

Duguláselhárítás, csatornakamerá-
zás! 06-20-336-1583

Redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, harmónikajtók, javítása, készí-
tése! Nyílászárók szigetelése, pasz-
szítása, beállítása, zárvasalat, szellő-
zőbeépítés! Penészmentesítés www.
peneszeltavolitasa.hu 06(30) 294 
-6022

Vállaljuk épületek, kerítések, gará-
zsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, betono-
zást, egyéb kőműves munkákat. Zöld-
hulladék kezelésével is foglalkozunk: 
fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon biza-
lommal! 06-70-2044859

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

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

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

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

Villanybojler tisztítást, javítást vállalok 
rövid határidővel Esztergom és környé-
kén. 30/229-12-23

Lakások, családi házak villanyszerelé-
sét vállalom, ingyenes előzetes felmé-
réssel. 06/303921948

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

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

Fűkaszálás, kerttisztítás. 0630 
4294534 

Intézze hitelügyleteit díjmentesen, 
sorbanállás nélkül több bank kínála-
tából! (CSOK, Falusi CSOK, Bababváró 
támogatás, Lakáshitel, Személyi köl-
csön) Gy.Fanni 06-70-6100345

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

Tetőfedés cserepeslemezzel, bádo-
gos és ácsmunka. Anyagot biztosí-
tunk garanciával. +3630/4679397

Ács, tetőfedő, bádogos munkák kivi-
telezése, garanciával, tetőjavítás akár 
azonnali kezdés. Anyagot biztosítunk. 
Júliusban, augusztusban 30% kedvez-
ménnyel! +3630/467-9397

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

Külső és belső festést, parkettá-
zást, külső homlokzatszigetelést fes-
téssel, homlokdeszka, kapu, garázs-
kapu festést, fakivágást vállalok. 
+3670/407-7750

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkát válla-
lunk. Palatetők felújítása, új tetők, tera-
szok, garázsok építése. Ingyenes felmé-
rés. +3670/235-6468

Régi tetők javítását, új tetők készíté-
sét, bádogos, ácsmunkát, kúpkike-
nést, ereszcsatornázást, széldeszká-
zást, Lindab-lemezelést anyagbeszer-
zéssel, kedvezményesen vállalom. 
06-20-362-8311, 06-30-858-2931

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
kúpkikenést, egyéb javításokat vál-
lalok. Országosan kiszállás ingyenes. 
Kedvezmény 15% 2022. július 31-ig. 
06-20-225-6401.

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

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

Ács, tetőfedő, bádogos! Mindenféle 
bádogos munkát, ereszcsatorna készí-
tést, régi tetők felújítását és javítását, 
széldeszkázást, kúpozást és Lindab 
lemezelést vállalunk. +3630/132-
0179, +3670/271-1905

Lapostető szigetelés +36-70/941 
-7152

Tetőfedő, bádogos, ácsmun-
kát, kúpkikenést, széldeszkázást, 
cserepeslemezelést, trapézlemeze-
lést, ereszcsatornázást, tetőjavítást, 
cseréplécezést, tetőtéri hőszigetelést 
anyagbeszerzéssel vállalok. Kiszál-
lás ingyenes. 06-30-749-5485, 
06-70-257-8945

RÉGISÉG

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

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, kisgé-
peket. 06-70/624-5475

Simson, Romet Pony, stb, keresek min-
denféle régi motorkerékpárt, alkatrészt. 
06706503168

ÁLLÁS

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

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

Dorogi munkavégzésre, önállóan dol-
gozni tudó technológiai csőszere-
lőt, illetve betanított csőszerelőt rövid 
határidejű kezdéssel felveszek! Bére-
zés megegyezés szerint! Vasas József 
06-30/961-3647

Álláslehetőség megváltozott munka-
képességű személyek részére, köny-
nyű fizikai munka dorogi telephe-
lyen, 4-6 órás munkaidő. Infi Kkt. 
06-20-376-0696

Segédmunkást keresek jó kerese-
ti lehetőséggel Dorog és környékén! 
Bakics Róbert 06-30-6844733

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

Kiadók Esztergomban,.1-2 szobás 
bútorozott, igényesen felújított, beren-
dezett lakások. Két havi kaució szük-
séges. Bérleti díjak: 130- 150,000 Ft/ 
hó+ rezsi. 20/421-4557

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

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

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

AJTÓ-ABLAK-REDŐNY

06-30-410-5568

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

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

Eladó Esztergomban a Csenkei híd-
nál, családi ház, zöldövezeti kör-
nyezetben 900m2 parkosított telken: 
180m2. 3 szoba + nagy nappali, téli 
kert, 2 fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi 
beállós garázs+ 35m2.gardrób, kazán-
ház. Szigetelt homlokzat, fa nyílászá-
rók. Fűtése, villany központi, + fa elgá-
zosító kazánnal és klímával is. A nagy 
teraszokról és erkélyekről panorámás 
kilátással. Az udvarban fedett terasz, 
csúszda, játszótér, kis faház. Irányár: 
120 Millió Ft 20/336-4936

Pilismarót üdülő övezetében, a Duna 
közelében lévő lakóház minősítés-
ben 2,5 szobás tégla építésű ingatlan 
eladó. 800 m2 telek, szigetelt hom-
lokzat, felújított tető, 32 Amper villany-
áram, fedett kocsi beálló. Ár: 25 MFt. 
20/336-4936. 

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

Pilismarót Basaharc 844m2 építési 
telek eladó. Víz villany lehetőség adott. 
Hétvégi ház, nyaraló építhető rá. Ár: 4 
MFt 20/336-4936

Esztergom Szamárhegy Csenkei híd 
felőli oldalán eladó nyaraló- hétvégi 
ház. Telek mérete 1004m2 a nyara-
ló két szintes tégla építésű, fűthető, 4 
fél szobából áll. Víz ellátás 44 méter 
mély kútról, derítővel ellátva. Irány ár: 
29 MFT. 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Tesco kör-
nyékén két szintes családi ház, nagy 
garázs, az épület alatt szuterén. A telek 
területe 635m2. A két lakószínt 2x80 
m2, nagy nappali és 4 hálószobával. 
Irány ár: 80 Mft  20/336-4936

Eladó Dorog város központi részén több 
funkciós célra alkalmas épület.345 m2 
alapterületen 117 m2 pince szint, felet-
te a földszinti részen 276 m2 eladó tér, 
lift, előkészítő, mosdó wc. Az emeleten 
cukrászda, konyha étteremként funk-
cionált, női-férfi mosdókkal 266 m2. 
Tetőtérben előtér galéria, iroda, laká-
sok, mosdó wc. 267m2. Részben jelen-
leg is működő részekkel. Továbbra is 
alkalmas üzleti célra, illetve lakások 
kialakítására is van lehetőség. Ár: 210 
MFt. 20/336-4936

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Megunt vagy használt roncsautó-
ját hivatalos adásvételi szerződéssel 
megvásárolom! 06-70-570-5588

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Kertek, udvarok fűkaszálását, gaz-
talanítását, takarítását, csatorna-
tisztítást vállalok! Nagy Sándor 
06-20-321-0601
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Secco Kft festő és segédmunkást fel-
vesz hosszútávú, bejelentett munkavég-
zésre Dorogon 1 műszakos munkarend-
re. Jelentkezni 06302307471 tele-
fonszámon vagy a seccolaszlo@gmail.
com e-mailen.

Kályhás keres beugrós segédet hosszú 
távra Esztergomból hétköznap 15 órától, 
és szombaton. Kezdő fizetés nettó 2000 
Ft/óra. Kályhaépítő 06-30-7565-974

OKTATÁS

JELENTKEZZ TE IS! NYÍLÁSZÁRÓ ÉS 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ, ÉS 
BEÉPÍTŐ KÉPZÉS INDUL.A tanfolyamot 
elvégzők képesek lesznek olyan nyílás-
záró rendszerek ajánlására és beépí-
tésére, ami az igényekhez legjobban 
alkalmazkodik, különös tekintettel a 
következőkre: energiatakarékosság,fé
nyvédelem, zajvédelem. Képzés időtar-
tama: 240 óra / 3 hónap. Képzés díja: 
165.000 Ft. Jelentkezz vagy érdeklődj 
az alábbi telefonszámokon: 06 70 
284 3198, 06 20 590 9717

GIPSZKARTON SZERELŐ TANFOLYAM 
INDUL! Ha úgy érzed, ez a te hivatá-
sod, jelentkezz GIPSZKARTON SZERE-
LŐ képzésünkre! A gipszkarton szerelő 
szakember feladatai: a szerelt válasz-
falak, előtétfalak elkészítése; aknafa-
lak kivitelezése; függesztett és füg-
gesztés nélküli álmennyezetek; fa - és 
fémvázas tetőtér-beépítés kivitelezése; 
különböző dobozolási munkák elkészí-
tése. A képzés megkezdésének feltét-
elei: alapfokú iskolai végzettség,vagy a 
Dobbantó program elvégzése. Foglalko-
zás egészségügyi, alkalmassági vizs-
gálat. A képzés időtartama: 550 óra / 
3 hónap. Képzés díja (szakmai vizsga 
díja nélkül):145.000 Ft, mely tartalmaz-
za az előzetes tudásmérést, az oktatá-
sokat, a tananyagot és a záróvizsga díját 
is. A szakképzettséget, illetve szakké-
pesítést igazoló bizonyítvány megszer-
zését az akkreditált vizsgaközpont biz-
tosítja. Jelentkezz vagy érdeklődj az 
alábbi telefonszámokon: 06 70 284 
3198, 06 20 590 9717

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?

Az esztergomi székhelyű S-Team Bau 
Kft önállóan dolgozni tudó kőművest és 
segédmunkást felvesz. Bér megegye-
zés szerint. +36-30/232-2015,+36-
30/822-1974

Dorogon újranyíló autókozmetikába 
keresek gyakorlattal rendelkező alkal-
mazottat! Gál Csaba 06 70 284 3198, 
06 20 590 9717

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

Dorogi munkaterületünkre keresünk 8 
órás TAKARÍTÓKAT délelőttös munka-
rendben.Jelentkezni telefonon 0630 
- 5829320. Jánosik és Társai Kft.

Villanygenerál Kft. Villanyszerelőket és 
villanyszerelésben jártas segédmunká-
sokat keres. Amit kínálunk: Munkavég-
zéshez szükséges felszerelés, azonna-
li kezdés, hosszútávú munka, cafeteria. 
Munkavégzés: Budapest és környéke. 
06-30/9906-405

Cnc-gépkezelő munkalehetőség Sár-
váron! 3 műszakos munkarend, kiemel-
ten magas bérezés alapórákkal nettó: 
370.000Ft, túrórákkal akár 450.000Ft/
hó. Igényes díjmentes szállást bizto-
sítunk vagy utazási költségtérítést. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
Go-HumanKft., femipar.munka18@
gmail.com, +36/70-884-4955

Süttői vendéglőbe szakács, pizza-
szakács, konyhai munkatársat és 
pizzafutárt (saját autóval) keresünk. 
Jankó Vendéglő 06-30-331-7437

Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó 
2500-2600Ft/óradíj! Induló nettó óra-
bér 2500Ft, emelőgépkezelő végzett-
séggel rendelkezőknek nettó 2600Ft/
óradíj. Lakatos munka Gödöllőn nettó 
2100-2200Ft/óradíj! Induló órabér net-
tó 2100Ft, 6 hónap után 2200Ft/óra-
díj. Igényes, díjmentes szállás, utazási 
támogatás, albérlet támogatást biztosí-
tunk. NexcomCenter Kft. femipar.mun-
ka18@gmail.com +36/70-884-4955
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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

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

www.ebenasztalos.hu

06-30-822-7039


