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60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

20/779-0354 
70/610-6278

ESZTERGOM, Hősök tere 15. 

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

esztergom@iqtherm.hu 
i q t h e r m @ i q t h e r m . h u
w w w . i q t h e r m . h u

(körforgalomnál az orvosi rendelővel 
és a mentő állomással szemben)

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

Frissen    érkezett    Ledvicei    dió:     12.900 Ft/q - 129,0 Ft/kg 

Frissen    érkezett      Ledvicei     dara:     12.900 Ft/q-129,0 Ft/kg 

 (mxmxm)

Cím: Tokod, Móra F. utca végén 
www.vest.hu, www.vestshop.hu

Tel:. 06-33-453-525, 06-20/519-2178, 06-20/333-2891

TŰZIFA
Akác, Bükk, Kőris, Tölgy, Gyertyán, Csertölgy: 29.900 Ft/m3

Csomagolt HÁLÓS tűzifa: 65.900 Ft/1,7 ömlesztett m3

Fabrikett: 190 Ft/Kg

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!

GÁZKAZÁN 
CSERE!

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

V Í Z  G Á Z  F Ű T É S
SZERELÉS

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

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! 

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



2 2022. július 22.ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

2 ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

2

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!

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.

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:

III. kerületi irodaház őrzésre keresünk

SZEMÉLY -ÉS VAGYONŐR KOLLÉGÁKAT.
Beosztás: nappal/éjszaka 12 óra.

Foglalkoztatás a Munka törvénykönyve alapján.

Jelentkezés: toborzas@univerz.hu
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KIADÓ

KIADÓ

DOROG

ESZTERGOM

KOMÁROM TATABÁNYA

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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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

KARBANTARTÓ BETANÍTOTT MUNKÁS 
FELADATOK:

- Üzemi terület és épületek karbantartása
- Segítség nyújtása a géppark, berendezések gépész jellegű 
karbantartási és hibaelhárítási feladatainak elvégzésében
- Üzemi terület rendezése, rendben tartása

AMIT ELVÁRUNK:
- Alapfokú végzettség
- Tanulási képesség
- Műszaki beállítottság

F+K Bt munkatársakat keres:

VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ
FELADATOK:

- Vegyipari létesítmények műszaki berendezéseinek, rendszereinek 
   villamos kivitelezése, karbantartása, javítása
- Kapcsolószekrények telepítése/szerelése
- Meghibásodott készülékek tesztelése, hiba meghatározása, javítása
- Kábeltálcák, kábelnyomvonalak építése, terv szerinti kivitelezése
- Tűzjelző rendszerek berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása, 
   javítása

AMIT ELVÁRUNK:
- Szakriányú végzettség
- Megbízhatóság, gyors pontos munkavégzés
- Elkötelezett és lelkiismeretes hozzáállás
- Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség

ELŐNYT JELENT:
- Rb-s felülvizsgálati képesítés
- Elektrikus vagy erősáramú berendezés szerelő végzettség

AMIT MINDKÉT POZÍCIÓNÁL KÍNÁLUNK:
- Versenyképes jövedelem
- Hosszútávú, stabil munkahely
- Utazási költségtérítés

Helyszín: Dorog, F+K Bt.
Jelentkezését várjuk az alábbi elérhetőségeken: 

fl eckensteinmarton@gmail.com, 06-20-490 66 33
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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! 

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 

Helyszín: Dorog   
Fényképes önéletrajzot várunk: Soltész Rita oneletrajz.fkbt@gmail.com

IRODAI ASSZISZTENS 
munkatársat keresünk, részidőben (napi 4 óra)

FELADATOK:
- Személyes kapcsolattartás ügyfelekkel
- Adminisztráció
- Könyvelés előkészítés
AMIT ELVÁRUNK:
- Önálló, precíz munkavégzés
- Excel ismerete
- Számlázó program használata

AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes fi zetés
- Hosszútávú 
   munkalehetőség
- Családbarát 
   munkabeosztás

SEGÉDMUNKÁST 
KERESEK JÓ KERESETI 

LEHETŐSÉGGEL 
DOROG ÉS 

KÖRNYÉKÉN! 
BAKICS RÓBERT 

06-30-6844733
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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

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

Dorogtól 8 km-re kertesházban, 
Dágon bútorozott szoba kiadó 
hölgy részére! 06-30-3066965, 
06-33-633-010

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

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

 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.

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!

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

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

Fűkaszálás, kerttisztítás. 0630 
429 4534

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

Gázkészülék javítás, karban-
tartás! Körösladányi László 
06-70-234-5724

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

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

Redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, harmónikajtók, javítása, készí-
tése! Nyílászárók szigetelése, 
passzítása, beállítása, zárvasalat, 
szellőzőbeépítés! Penészmente-
sítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

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

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

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

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, 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

Intézze hitelügyleteit díjmente-
sen, sorbanállás nélkül több bank 
kínálatából! (CSOK, Falusi CSOK, 
Bababváró támogatás, Lakáshi-
tel, Személyi kölcsön) Gy.Fanni 
06-70-6100345

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

Burkolást, betonozást, festést 
vállalok, mindent, ami kőműves 
szakma, számlakèpesen. Korpics 
Ferenc 06209928738

Fűkaszálást, telek, kert rendbe-
tètelèt vállalom! 0630 492 
0530

Regisztrált villanyszerelő: házak, 
lakások felújítása, villanyórasze-
relés, teljesítménynövelés kiépí-
tése 06-20-2921440

Szobafestés, mázolás, dryvit, bur-
kolás, zsaluzás, betonozást válla-
lunk. 06308115288 Révész 
Ferenc 

Tetőfedő, bádogos, ács mun-
kát vállalok azonnali kezdéssel. 
Cserepes lemezből, cserépből, 
zsindelyből, lapostető szigetelés. 
+3620/281-2547

Ács, tetőfedő, bádogos! Minden-
féle bádogos munkát, ereszcsa-
torna készítést, régi tetők felújí-
tását és javítását, széldeszkázást, 
kúpozást és Lindab lemezelést 
vállalunk. +3630/723-7223, 
+3670/271-1905

ÁLLÁS

Racing Büfé (Tokodaltáró) önma-
gára, és munkájára igényes női, 
konyhai munkatársat keres. 
06-20-365-9493

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

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

Secco Kft festő és segédmun-
kást felvesz hosszútávú, bejelen-
tett munkavégzésre Dorogon 1 
műszakos munkarendre. Jelent-
kezni 06302307471 telefon-
számon vagy a seccolaszlo@
gmail.com e-mailen.

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 szoba + nappalis bútorozott lakás, 
zárt udvarban kocsi beállóval, kis 
parkosított udvarral. Két havi kau-
ció szükséges.  Gáz fűtés+ klíma. 
Bérleti díj 240’000 Ft/ hó + rezsi. 
20/421-4557

Kiadók Esztergomban,.1-2 szo-
bás bútorozott, igényesen fel-
újított, berendezett lakások. Két 
havi kaució szükséges. Bérleti 
díjak: 130- 150,000 Ft/ hó+ rezsi. 
20/421-4557

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

Gödöllőn kastélyparkhoz közel vál-
lalkozásra és befektetésre házrész 
eladó. 70/770-1667

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 park-
ban 11,000 m2 ipartelep. Alkalmas 
fém megmunkáló csarnok, raktár és 
egyéb tevékenység létrehozására. 
Beépíthetőség kb. 3600 m2. Víz a 
telken belül, víz aknában elhelyezett 
vízórával. Gáz a telektől 50 méterre, 
villany 100 méteren belül. Irányár: 
165 Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sor-
ház, 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. Irány-
ár: 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: 62MFt 20/336-4936

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

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

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

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

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. 

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
SZOLGÁLTATÁS

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

Az esztergomi székhelyű S-Team 
Bau Kft önállóan dolgozni tudó 
kőművest és segédmunkást fel-
vesz. Bér megegyezés sze-
rint.  +36-30/232-2015,+36-
30/822-1974       

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

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

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZ-
FELÚJÍTÁSBAN jártas, tapasztalt 
embereket keresünk Esztergom 
és környékén! Kiemelkedő fizetési 
lehetőség! Csak tapasztalt, meg-
bízható emberek jelentkezését 
várjuk, hosszútávra! Juhász Lász-
ló 06-20-265-8016

Szent Vince Idősek Otthona kony-
hai kisegítő munkatársat (folyama-
tos munkarend) és takarító mun-
katársat keres azonnali kezdéssel. 
E-mail: szvo.munkaugy@gmail.
com, Telefon: 06 20 775 2388

Cnc-gépkezelő munkalehető-
ség Sárváron! 3 műszakos mun-
karend, kiemelten magas bére-
zés alapórákkal nettó: 370.000Ft, 
túrórákkal akár 450.000Ft/hó. Igé-
nyes díjmentes szállást biztosítunk 
vagy utazási költségtérítést. Pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk! 
Go-HumanKft., femipar.munka18@
gmail.com, +36/70-884-4955

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

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

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.

ŐSZI feliratkozóknak
2022.07.31-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

Co2 hegesztő munka Gödöllőn net-
tó 2500-2600Ft/óradíj! Induló net-
tó órabér 2500Ft, emelőgépkezelő 
végzettséggel rendelkezőknek net-
tó 2600Ft/óradíj. Lakatos munka 
Gödöllőn nettó 2100-2200Ft/óra-
díj! Induló órabér nettó 2100Ft, 
6 hónap után 2200Ft/óradíj. Igé-
nyes, díjmentes szállás, utazá-
si támogatás, albérlet támogatást 
biztosítunk. NexcomCenter Kft. 
femipar.munka18@gmail.com 
+36/70-884-4955

ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok, 10 db-tól 
ingyenes házhozszállítással szept-
emberre megrendelhetők, 700 Ft/
db. 06-20/214-7787

Birkák és vegyes galambok 
eladóak, egyet fizet - kettő kap! 
06-20-952-5936

VEGYES

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

Eladó 1 db váltós, női kerékpár, 
közepes állapotú 20 000 Ft, 1 db 
9-es festőlétra, masszív 15 000 Ft, 
1 db farmer kiskutya hordozó (3 kg-
ig), új 8000 Ft. 06-70-660-2808

Simson, Romet Pony, stb, keresek 
mindenféle régi motorkerékpárt, 
alkatrészt. 06706503168
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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!!!

Zsalukő, Sóder, Cement, Murva, Termőföld, Töltőföld

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

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  26.900 Ft/m3

20 q-tól díjtalan 
házhoz szállítás, 

20km-es 
körzeten belül!

Ledvicei dió szén: 9.990 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  27.900 Ft/m3

Gyújtós fa: 990 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

99,9 Ft/Kg

Ledvicei dara szén: 9.990 Ft/q 99,9 Ft/Kg

Tölgy, bükk, gyertyán, 
kőris, akác: 

27.000 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)

29 000 Ft/m3

Akác ömlesztve, hasítva (mxmxm)

29 900 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

FABRIKETT 190 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!

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

A
A

 585 1199

FAKERÍTÉS
FA TERASZBURKOLAT
PARADICSOMKARÓ 

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, 


