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+36-70/941-7152

FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester

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!

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
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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

Érdeklôdni:
0670-380-9456

Az ÜRÖMI   OMV 

TÖLTÔÁLLOMÁSRA, 
két mûszakos 
munkarendbe 

KÚTKEZELÔ
KOLLÉGÁT 

keresünk.
Versenyképes alapfizetés
Rugalmas beosztás
Bejárás támogatás

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! 

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!

Segédmunkást keresek 
jó kereseti lehetôséggel 

Dorog és környékén! 

Bakics Róbert 

06-30-6844733
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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)

· FÉMIPARI SEGÉD
· 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!

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:

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.

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
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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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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 

Csatlakozz csapatunkhoz 
gépkezelőként vagy 
targoncavezetőként!

0670/933-58-86

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

Weskamp Hungary Bt. esztergomi irodájába keres munkatársat

VÁMÜGYINTÉZŐ
munkakörbe

FELADAT: 
•  export-import vámkezelési feladatok teljes körű 
   ellátása

JELENTKEZZ AZ ÁLLÁSRA, HA: 
•  legalább középfokú iskolai végzettséged van
•  vámügyintéző szakképesítés előnyt jelent
•  angol nyelv ismerete előnyt jelent
•  jó kommunikációs készséggel rendelkezel
•  önállóság a rábízott feladatok megoldásában
•  számítógépes ismeretek (Excel, Word)

AMIRE SZÁMÍTHATSZ:
•  jó hangulatú, egymást segítő csapat
•  kulturált munkakörülmények
•  versenyképes � zetés + juttatások
•  szakmai fejlődés
•  kétműszakos munkarend

Önéletrajzodat bruttó � zetési igény megjelölésével 
várjuk az antonia@weskamp.hu e-mail címre.
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Apróhirdetések
BÉRLEMÉNY

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

Esztergomban garázs kiadó! 06-70-
941 -7152

Bérbeadó Dorogon az István Király utcá-
ban egy 49 m2 helység. Felszereltsé-
ge: dupla klíma, szellőző, külön vezérelt 
padlófűtés, saját villanyóra, külön mos-
dó-WC, külön bejárat, közös parkoló. 
Érdeklődni:+36202666588

Kiadó Esztergomban bútorozott, 100 nm-
es lakás zöldövezetben kerthasználat-
tal augusztus 15-től. 06-30-557-4301

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

MEGÚJULTUNK: www.banszky.hu 
1998-óta az Önök szolgálatában. 24 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN
ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog,  Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

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

www.ebenasztalos.hu

06-30-822-7039

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

Kiadó Esztergomban, lakó parkban, 3 szo-
ba + nappalis bútorozott lakás, zárt udvar-
ban kocsi beállóval, kis parkosított udvar-
ral. Két havi kaució szükséges. Gáz fűtés+ 
klíma.  Bérleti díj 240’000 Ft/ hó + rezsi. 
20/421-4557

Kiadók Esztergomban,.1-2 szobás búto-
rozott, igényesen felújított, berendezett 
lakások. Két havi kaució szükséges. Bér-
leti díjak: 130- 150,000 Ft/ hó+ rezsi. 
20/421-4557

INGATLAN
Esztergomban a Galagonyás úton, frek-
ventált helyén lakóövezetben gyönyörű-
en kiépített borospince (2 db) 72 nm-es 
gazdasági épületként bejegyzett présház-
zal 900 nm2 telekkel eladó. 06 704 
098 095 

Eladó Párkányban, a strand melletti 3 
emeletes társasház fsztjén lévő 78 nm-es, 
újszerű állapotban lévő lakás berendezve, 
garázzsal. +3620-777-9125

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

Eladó Esztergomban az ipari parkban 
11,000 m2 ipartelep. Alkalmas fém meg-
munkáló csarnok, raktár és egyéb tevé-
kenység létrehozására. Beépíthetőség kb. 
3600 m2. Víz a telken belül, víz aknában 
elhelyezett vízórával. Gáz a telektől 50 
méterre, villany 100 méteren belül.  Irány-
ár: 165 Millió Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergom-kertvárosban 
65m2, 2 nagy szobás, nagy konyhás I. em. 
Gáz központi fűtéses, szigetelt homlokzat, 
olcsó rezsi Ár. 25.Millió Ft 20/421-4557

 

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 elgázo-
sító kazánnal és cserépkályháról is. Gáz 
bevezetve. Nyílászárók műanyagra cserél-
ve. A homlokzat és a tető frissen szigetelve. 
Irányár: 75MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bazilika 
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 közelé-
ben 1970-ben épült kétszintes felújítandó 
100m2 3 szobás családi ház. Telek terü-
lete 369 m2, fedett kapualj. Gázfűtés pin-
ce, melléképület, garázs, zárt udvar. Irány-
ár: 70 Millió Ft 20/421-4557

Eladó Esztergom Déliváros részen, két 
szintes családi ház, 309m2 telken, 4 szo-
bás 130 m2 lakás. Kocsi beálló a fedett 
kapualjba, gondozott kert, melléképü-
let kis pince, gáz központifűtés. Irányár: 
80’000’000 MFt. 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom 
Szentgyörgymezőn 271 m2 telekkel, 2 
szoba kb 85m2. Fűtése 2 db cserépkály-
hával. Épület alatt pince. Mellék épületek, 
gépkocsi beálló lehetőség az udvaron belül. 
Eladási ár: 30 Millió Ft 20/336-4936

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

Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, 
családi ház, zöldövezeti környezetben 
900m2 parkosított telken: 180m2. 3 szo-
ba + nagy nappali, téli kert, 2 fürdőszoba. 
Épület alatt 2 kocsi beállós garázs+ 35m2.
gardrób, kazánház. Szigetelt homlokzat, fa 
nyílászárók. Fűtése, villany központi, + fa 
elgázosító kazánnal és klímával is. A nagy 
teraszokról és erkélyekről panorámás kilá-
tással. Az udvarban fedett terasz, csúszda, 
játszótér, kis faház. Irányár: 120 Millió Ft 
20/336-4936

Pilismarót üdülő övezetében, a Duna köze-
lében lévő lakóház minősítésben 2,5 szo-
bás tégla építésű ingatlan eladó. 800 m2 
telek, szigetelt homlokzat, felújított tető, 32 
Amper villanyáram, fedett kocsi beálló. 25 
MFt.  20/336-4936.

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Megunt vagy használt roncsautóját hiva-
talos adásvételi szerződéssel megvásáro-
lom! 06-70-570-5588

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, 
harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - 
Nagy Sándor 06-20-321-0601

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

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

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

Villanyszerelés! Házak, lakások felújítá-
sa, villanyóra szerelés (áthelyezés, teljesít-
mény növelés, új kiépítés), földkábel fekte-
tés. Mobiltel 06-31-318-2609

Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
harmónikajtók, javítása, készítése! Nyí-
lászárók szigetelése, passzítása, beállí-
tása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Penész-
mentesítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

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

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

Szobafestést, tapétázást, mázolást, 
kisebb kőműves munkát, ablakbeépítés 
utáni helyreállítást, homlokzatfestést, csa-
tornafestést, széldeszkafestést vállalok! 
Nagy Sándor 06-20-321-0601

Térkövezést, kapubejárók készítését-
felújítását vállalom rövid határidőn belül, 
garanciával, számlaképesen, ingye-
nes helyszíni felméréssel.Elérhetőség: 
+3630/361-0573, 19kunzoltan82@
gmail.com

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

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

Intézze hitelügyleteit díjmentesen, 
sorbanállás nélkül több bank kínálatából! 
(CSOK, Falusi CSOK, Bababváró támo-
gatás, Lakáshitel, Személyi kölcsön) 
Gy.Fanni 06-70-6100345

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

Burkolást, betonozást, festést vál-
lalok, mindent, ami kőműves szak-
ma, számlakèpesen. Korpics Ferenc 
06209928738

Fűkaszálást, telek, kert rendbetètelèt vál-
lalom! 06304920530

Ács, tetőfedő, bádogos vállal: Új tető 
szerkezet cserepeslemezzel, cseréppel. 
Bádogozás lemezeléssel, beázás elhárí-
tása, fedlap csere, tetőtér beépítés, szi-
getelés. Ingyenes felmérés kiszállással. 
Azonnali kezdéssel. 0620/962-1481

Régi tetők javítását, új tetők készítését, 
bádogos, ácsmunkát, kúpkikenést, eresz-
csatornázást, széldeszkázást, Lindab-
lemezelést, anyagbeszerzéssel, kedvez-
ményesen 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 
anyaggal dolgozunk. Ingyenes felmérés. 
+36309974387

Fűkaszálás, kerttisztítás. 0630429 
4534

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat válla-
lunk. Cserepeslemez fedés 7500Ft/nm, 
bádogosmunkák, tetőszerkezetek építé-
se, generálkivitelezés. 15% kedvezmény 
2022.12.24-ig. +36-70-544-9739

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, kúpkike-
nést, széldeszkázást, cserepeslemezelést, 
trapézlemezelést, ereszcsatornázást, tető-
javítást, cseréplécezést, tetőtéri hőszi-
getelést anyagbeszerzéssel vállalom. 
Kiszállás ingyenes. 06-30-749-5485, 
06-70-257-8945

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, tető-
áthajtást, lapostető-szigetelést, kúp-
kikenést, egyéb javításokat vállalok. 
Országosan kiszállás ingyenes. Ked-
vezmény 15% 2022. augusztus 31-ig. 
06-20-225-6401

RÉGISÉG

Magas áron készpénzért vásárlok festmé-
nyeket, karórákat, porcelánokat, kerámi-
ákat, szobrokat, kitüntetéseket, szőnye-
geket, bútorokat, illetve teljes hagya-
tékot. Hívjon bizalommal: Kollár István 
0620/472-5952

VEGYES

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

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

Vásárolok dunyhákat, párnákat 29.800.-/
kg-ig, régi hagyatékot, szarvasagan-
csot engedéllyel rendelkező személytől. 
06/20/479-5287

ÁLLÁS

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

Dorogi munkavégzésre, önállóan dolgozni 
tudó technológiai csőszerelőt, illetve beta-
nított csőszerelőt rövid határidejű kezdés-
sel felveszek! Bérezés megegyezés sze-
rint! Vasas József 06-30/961-3647

Álláslehetőség megváltozott munkaké-
pességű személyek részére, könnyű fizi-
kai munka dorogi telephelyen, 4-6 órás 
munkaidő. Infi Kkt. 06-20-376-0696

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

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

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

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

Secco Kft festő és segédmunkást fel-
vesz hosszútávú, bejelentett munkavég-
zésre Dorogon 1 műszakos munkarend-
re. Jelentkezni 06302307471 telefon-
számon vagy a seccolaszlo@gmail.com 
e-mailen.

Segédmunkást keresek jó kereseti lehe-
tőséggel Dorog és környékén! Bakics 
Róbert 06-30-6844733

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

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

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍ-
TÁSBAN jártas, tapasztalt embereket kere-
sünk Esztergom és környékén! Kiemel-
kedő fizetési lehetőség! Csak tapasz-
talt, megbízható emberek jelentkezé-
sét várjuk, hosszútávra! Juhász László 
06-20-265-8016

Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó 2500-
2600Ft/óradíj! Induló nettó órabér 2500Ft, 
emelőgépkezelő végzettséggel rendelke-
zőknek nettó 2600Ft/óradíj. Lakatos mun-
ka Gödöllőn nettó 2100-2200Ft/óradíj! 
Induló órabér nettó 2100Ft, 6 hónap után 
2200Ft/óradíj. Igényes, díjmentes szállás, 
utazási támogatás, albérlet támogatást biz-
tosítunk. NexcomCenter Kft. femipar.mun-
ka18@gmail.com +36/70-884-4955
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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!
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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.
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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.

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.

ŐSZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 07.31-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

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.

ŐSZI előjegyzőknek 

2022. 07. 31-ig 

15-25%   kedvezmény! 

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

AMIT KÍNÁLUNK:
· Cafetéria juttatás · Munkába járás költségtérítés 
· Kedvezményes üdülési lehetőség saját üdülőinkben
· Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 
· Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó
    juttatások.

Fizikai munkakörökbe:
• TŰZCSAP ELLENŐR (Szentendre)
• VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ (Szentendre,
   Pilisvörösvár és vonzáskörzete)

A DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. az alábbi területekre és 
pozíciókba keres munkatársakat:

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu 
weboldalon, a KARRIER menüben található.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével
a www.dmrvzrt.hu weboldalon, a KARRIER menüben lehet.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon.

Szellemi munkakörökbe:
• MŰSZAKI ELŐADÓ (Szentendre)
• ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÜGYINTÉZŐ (Szentendre)

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

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

Gyors és 
precíz 

kivitelezés!
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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

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

akár

va
gy

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.

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

Spiralter Kft. pilisszántói rugógyártó üzeme azonnali kezdéssel munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe

- SZERSZÁMKÉSZÍTŐ  
   HAGYOMÁNYOS 
   GÉPEKRE
- ESZTERGÁLYOS – 
   MARÓS HAGYOMÁNYOS 
   GÉPEKRE

- CNC GÉPKEZELŐ
- BETANÍTOTT MUNKÁS 
   (FÉRFI)
- TMK- KARBANTARTÓ
- MŰSZAKI VEZETŐ

Elvárások: 
-  1-2 év gyakorlat
-  szakmai tapasztalat
Munkaidő: H-P: 6:00-14:30

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

Érdeklődni lehet a  0626/349-608, 0620/617-7700,
 és 0630/380-7626 telefonszámokon H-P: 7-15 h-ig

Amit kínálunk:
- Versenyképes jövedelem
- buszbérlet/15 Ft/km üzemanyagtérítés
- munkaruha biztosítása
- szükség esetén albérlet megoldható

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!


