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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: 

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: 33.900 Ft/m3

Csomagolt HÁLÓS tűzifa: 69.900 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!

• SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

• SZEMÜVEGJAVÍTÁS • TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
• FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET

• KEDVEZŐ ÁRAK • SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

3040%
KEDVEZMÉNY MINDEN 
SZEMÜVEGLENCSÉRE

2050%

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

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

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

Pilisjászfalu Mészkőbánya üzemben munkatársat 
keresünk az alábbi munkakör betöltéséhez, 

kiemelt bérezéssel:

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

- TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ
- RAKODÓGÉPKEZELŐ

TÉRKÖVEZÉST, KAPUBEJÁRÓK 
KÉSZÍTÉSÉT-FELÚJÍTÁSÁT 

vállalom rövid határidőn belül, 
garanciával, számlaképesen, 

ingyenes helyszíni felméréssel.

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

Tokodaltáró

Tel: 06-20-365-9493

keres önmagára, és munkájára igényes   

NŐI KONYHAI 
MUNKATÁRSAT 

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 

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ
JOGVISZONY TÍPUSA:

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

FELTÉTELEK:
•  Középfokú végzettség
•  MS O�  ce (irodai) programok magabiztos használata
•  Jó szervező képesség
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

ELŐNYT JELENT:
•  Gazdasági szakképesítés 
•  Költségvetési intézményben szerzett tapasztalat

FŐBB FELADATOK:
•  A gazdasági vezető munkájának segítése
•  Asszisztensi és szervezési feladatok ellátása
•  Egyéb adminisztratív és ügyviteli feladatok ellátása
•  Iratkezelés
•  Postázási feladatok

BÉREZÉS MEGÁLLAPODÁS SZERINT.
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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Bajkó Ferenc 
06-20-9-235-243

SZOBAFESTÉSBEN 
jártas kollégát 

felveszek!

Süttői 
vendéglőbe 
SZAKÁCS, 

PIZZASZAKÁCS, 
KONYHAI 

MUNKATÁRSAT 
és 

PIZZAFUTÁRT 
(SAJÁT AUTÓVAL) 

keresünk. 

Jankó Vendéglő 
06-30-331-7437

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések – 
gyártásában vezető helyet elfoglaló  100 éves német DIENES csoport 
magyarországi leányvállalata.

MINŐSÉGELLENŐR

PILISCSABAI telephelyünkre keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

FŐBB FELADATOK:  
•  Termékek gyártásközi és végellenőrzése
•  Késztermékek előírásoknak megfelelő csomagolása

ELVÁRÁSOK:
•  Középfokú végzettség
•  Több műszakos munkarend vállalása
•  Önálló, pontos munkavégzés

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
•  Méréstechnikai és mérőeszköz ismeret 
•  Műszaki rajz olvasási ismeret
•  Felhasználói szintű MS O�  ce ismeretek
•  Termelő vállalatnál szerzett, minőségellenőrzési 
   tapasztalat

MUNKAREND:  
•  2 műszakos (6:00-14:00, 14:00-22:00), 
   (Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni) 

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Versenyképes munkabér
•  13. havi � zetés, SZÉP kártya
•  Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer
•  Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
•  Stabil közösség, alacsony � uktuáció
•  Képzési lehetőségek, vonzó szakmai 
   perspektívák
•  Hosszú távú munkalehetőség, 
   német nagyvállalalat

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre:  hr@euroknife.com 
www.euroknife.hu

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

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 következményeket 

és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent gra� kai  megoldások, szerzői 
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhaszná-
lásához a szerkesztésért felelős személy engedélye 

szükséges!

www.szuperinfo.hu

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: Dorog, Bécsi út 40.Tel.: +36-33/403-703  
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

4 órás 
TAKARÍTÓI 
állás Visegrádon 

HOSSZÚTÁVÚ, BEJELENTETT 
ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Érdeklődni és jelentkezni az 
alábbi elérhetőségen lehet 

hétköznap 8-16 óráig: 
Granpol Kft. 

+36 30 500-0967

Esztergomi székhelyű 
cégünk takarító kollégákat 

keres részmunkaidős 
irodatakarítási feladatok    

       ellátására

MUNKAIDŐ:
H-P: 

16:00-20:00
HELYSZÍN:

Visegrád, 
Mátyás utca 

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 

GYÓGYSZERTÁRI 
SZAKASSZISZTENS

JOGVISZONY TÍPUSA:
•  Egészségügyi szolgálati jogviszony, heti 40 órás munkaidő

FELTÉTELEK:
•  Gyógyszertári/Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés
•  Érettségi
•  Felhasználó szintű számitógépes ismeret
•  Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség
•  Munkájára igényes, pontos

FŐBB FELADATOK:
•  A főgyógyszerész irányítása mellett a betegek 
    gyógyszerellátásának biztosítása, számítógépes 
    adminisztráció elvégzése munkaköri leírás alapján.

BENYÚJTANDÓ IRATOK:
•  Végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
•  Szakmai önéletrajz
•  Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány 

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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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! 

A Weldmont Kft. felvételt hirdet 
esztergomi telephelyére a 

következő pozíciókra: 

MUNKALEHETŐSÉG!

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
küldje el fényképes önéletrajzát a  

toborzas@weldmont.hu e-mail címre!

· CNC MARÓS

· LÉZERGÉP 
KEZELŐ

· HEGESZTŐ 

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
•  Nők és fér� ak jelentkezését egyaránt várjuk
•  A munkakör betöltése nem igényel vagyonőri végzettséget

FŐBB FELADATOK:
•  Portaszolgálat ellátása nappali munkavégzéssel

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

TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK:

-  MŰSZAKI ELŐADÓ
-  ÁPOLÓ
-  FELSZOLGÁLÓ 
-  KONYHAI KISEGÍTŐ munkakörökbe

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

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB 
HÁZFELÚJÍTÁSBAN jártas, 

tapasztalt embereket 
keresünk Esztergom és 
környékén! Kiemelkedő 
fizetési lehetőség! Csak 
tapasztalt, megbízható 
emberek jelentkezését 

várjuk, hosszútávra! 
Juhász László 

06-20-265-8016
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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. 08.31-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

Indul a  37.

BORSZŐLŐ 

vásár a S.A.S.I. 
Zöldségesnél!!!

Cím: Esztergom, Barkóczy út 5. 
(Szentgyörgymező)

Tel.: 06-30/408-35-81, 
06-30/267-06-83

8-17h-ig

KÉZZEL SZEDVE, NYITOTT 
LÁDÁKBAN SZÁLLÍTVA!

· Cserszegi fűszeres
· Szürkebarát
· Chardonnay
· Irsai Olivér
· Zweigelt
· Kékfrankos
· Muskotály
· Rizlingszilváni
· Olaszrizling
· Vegyes fehér
· Otelló
· Hárslevelű
· Veltelini
+ 5 fajta

MÁR RENDELHETŐ 
FAJTÁK:

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
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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

Apróhirdetések

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

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: bartaingatlan.hu
E-mail: info@bartaingatlan.hu

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

Esztergomban a Galagonyás 
úton, frekventált helyén lakóöve-
zetben gyönyörűen kiépített boros-
pince (2 db) 72 nm-es gazdasá-
gi épületként bejegyzett présház-
zal 900 nm2 telekkel eladó. 06 
704 098 095 

külső-belső munkák! 

06-30-875-6655

Lakás-, ház-, 
ipari létesítmény 

felújítás, átépítés, 

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

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

Villanyszerelés! Házak, laká-
sok felújítása, villanyóra szerelés 
(áthelyezés, teljesítmény növe-
lés, új kiépítés), földkábel fekte-
tés. Mobiltel 06-31-318-2609

Redőnyök, rovarhálók, árnyé-
kolók, harmónikajtók, javítása, 
készítése! Nyílászárók szigetelése, 
passzítása, beállítása, zárvasalat, 
szellőzőbeépítés! Penészmente-
sítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

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

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

Lapostető szigetelés +36-70/ 
941-7152

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

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉ-
KÉT, szakszerűen felújítom! Ifj.
Szabó Imre vállalom Esztergom-
ban és vidéken, FÖLDGÁZAS és 
PALACKOS gázkészülékek garan-
ciaidő utáni javítását, szerelését, 
beüzemelését, ÉVENKÉNTI KÉT-
SZERI KÖTELEZŐ, IDŐSZAKOS 
ELLENŐRZÉSÉT, karbantartását. 
Falikazánok és átfolyó rendszerű 
vízmelegítők vízkőlerakódásának 
eltávolítását. 06-30/950-3134

KÁLYHAÉPÍTŐ Esztergom és kör-
nyéke - Építés, átrakás, tisztítás, 
javítás, bontás - anyagbeszerzés-
sel, garanciával, ingyenes felmé-
réssel! 06-30-7565-974

Fűkaszálás, kerttisztítás. 0630 
4294534 

Regisztrált villanyszere-
lő: házak, lakások felújítása, 
villanyóraszerelés, teljesítménynö-
velés kiépítése 06-20-2921440

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

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

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

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

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

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 
448m2 kerttel, 4 szoba, nettó 
161m2 lakószínt, étkező konyhás, 
2 fürdőszobás, két pince, garázs, 
melléképületek. Fűtése fa elgá-
zosító kazánnal és cserépkályhá-
ról is. Gáz bevezetve. Nyílászárók 
műanyagra cserélve. A homlokzat 
és a tető frissen szigetelve. 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 szobás 
családi ház. Telek területe 369 m2, 
fedett kapualj. Gázfűtés pince, mel-
léképület, garázs, zárt udvar. Irány-
ár: 70 Millió Ft 20/421-4557

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

Eladó Dorog város központi részén 
több funkciós célra alkalmas épü-
let.345 m2 alapterületen 117 m2 
pince szint, felette a földszin-
ti részen 276 m2 eladó tér, lift, 
előkészítő, mosdó wc. Az emele-
ten cukrászda, konyha étterem-
ként funkcionált, női-férfi mos-
dókkal 266 m2. Tetőtérben előtér 
galéria, iroda, lakások, mosdó wc. 
267m2. Részben jelenleg is műkö-
dő részekkel. Továbbra is alkalmas 
üzleti célra, illetve lakások kiala-
kítására is van lehetőség. Ár: 210 
MFt 20/ 336-4936

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

Táton eladó családi ház 674m2 tel-
ken lévő, 2 szobás 90m2 tégla épí-
tésű felújítandó, bővithető ingatlan, 
ipari áram, műhely, fedett tárolók, 
kocsi beálló. Gáz és vegyes köz-
ponti fűtés. Épület egyrésze alatt 
pince. Ár: 36 MFt. 20/421-4557. 

Eladó Esztergom belvárosá-
ban, 580m2 zárt udvaros telek-
kel, egy szintes 200 m2 beépí-
tett 5 szobás, 2 konyhás, 2 für-
dőszobás, két generációs csalá-
di ház. Öszközművel rendelkezik. 
Fűtése gáz központi, és cserép-
kályhával is. Irányár: 140 Millió Ft 
20/336-4936

Esztergom Szamárhegy Csenkei 
híd felőli oldalán eladó nyaraló- 
hétvégi ház. Telek mérete 1004m2 
a nyaraló két szintes tégla építé-
sű, fűthető, 4 fél szobából áll. Víz 
ellátás 44 méter mély kútról, derí-
tővel ellátva. Irány ár: 28 MFT. 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a Déli város-
részen egyszintes családi ház. 608 
m2 telken 3 szobás 103m2 lakó 
épülettel. Az épület 1970-es évek 
közepén épült egy része alatt pin-
ce, kazánházzal. Az udvarban táro-
ló vagy garázsként is használható 
épület. Fűtése vegyes központi. Ár: 
40 MFt. 20/421-4557

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

Eladó Esztergomban 2001- ben 
épült pincesoron lévő pince, prés-
ház és 2 szobás lakó ingatlan. 473 
m2 telekkel. Fűtése gáz központi, 
és klímával is. Nagy 40m2 prés-
ház, fűthető tégla kályhával, nagy 
terasz, nagy pincével.  Ár: 39.9 
MFt. 20/421-4557.

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

Eladó lakás Esztergom-kertvá-
rosban 65m2, 2 nagy szobás, 
nagy konyhás I. em. Gáz köz-
ponti fűtéses, szigetelt homlok-
zat, olcsó rezsi. Ár. 25.Millió Ft 
20/421-4557

Eladó lakás Esztergomban a 
város központjában. Tégla épí-
tésű, 2 szobás, 47m2, I. emeleti 
lakás. Fűtése 2db cserép kályhá-
val és egy elektromos fűtő panel-
lel. Irányár: 34 Millió Ft +36 20 
336-4936

BÉRLEMÉNY

Esztergomban garázs kiadó! 
06-70-941-7152

Kiadó Esztergomban bútorozott, 
két szoba, öszkomfortos 100 nm-
es lakás párok, vagy 3 diáklány 
részére. Bérleti díj rezsivel együtt + 
1 havi kaució! 06-30-557-4301

40-60 év közötti, vagy nyugdí-
jas egyedülálló, leinformálható 
hölgy részére biztosítunk lakha-
tást (1 szoba/konyha/fürdőszo-
ba) jó szellemi és fizikai állapot-
ban lévő idős hölgy gondozásának 
fejében Mogyorósbányán. Önélet-
rajzot kérünk küldeni a partali.
tunde@gmail.com e-mail címre.

Kiadó Esztergomban, a kórház 
közelében, 1+fél szobás új építé-
sű bútorozott lakás. Két havi kau-
ció szükséges.  Gáz fűtés+ klíma, 
olcsó rezsi.  Bérleti díj 130’000 Ft/ 
hó + rezsi. 20/421-4557

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: bartaingatlan.hu
E-mail: info@bartaingatlan.hu

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

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

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

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

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

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, 06 20 775 2388

Jogosítvánnyal rendelkező segéd-
munkást felveszek  GallCons Kft. 
06/20 960 9621

Cnc gépkezelő munkalehetőség 
Sárváron nettó 2200 Ft/óradíj. 3 
műszakos munkarend, azonnali 
kezdés. Betanított cnc gépkezelő 
1800 Ft/óradíj (feltétel: mérőmű-
szerek ismerete, előny: cnc gépen 
szerzett tapasztalat) Igényes díj-
mentes szállást biztosítunk vagy 
utazási költségtérítést. Go-Human 
Kft, femipar.munka18@gmail.com, 
+36-70-884-4955

SZOLGÁLTATÁS

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

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szú-
nyoghálók, harmonikaajtó, szalag-
függöny szerelése - Nagy Sándor 
06-20-321-0601

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Gázkészülék javítás, karban-
tartás! Körösladányi László 
06-70-234-5724
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SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Esztergom-Kertváros
Damjanich u. 143.

Nyitva:
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

06(33)435-704
06(30)46-47-850

Beválthatók helyben és 
házhozszállításkor! 

Egyszerre több kupon is 
felhasználható!

 

Normál kupon 10.000, arany kupon 30.000 forintonként jár.
Augusztus hónapban a normál kupon 650, az arany kupon 3200 forintot ér!

Régi tetők felújítását vállaljuk ked-
vező áron és garanciával! Tető-
fedést vállalunk minden típusú 
fedőanyaggal. Hívjon bizalommal! 
+3630/997-1067

Ásott kút tisztítása, szivattyú tele-
pítés. Pál Zsolt 06(70)637-5219

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

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkát 
vállalunk. Palatetők felújítása, új 
tetők, teraszok, garázsok építé-
se Lindab cserepeslemez akciós 
áron bármilyen tetőre. Saját anyag-
gal dolgozunk. 20% Kedvezmény 
szeptember 30-ig Ingyenes felmé-
rés. +3620/403-6527

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfe-
dést, bádogosmunkát, cserepes- 
lemezelést, ereszcsatornázást, 
széldeszkázást, tetőáthajtást, 
lapostető-szigetelést, kúpkikenést, 
egyéb javításokat vállalok. Orszá-
gosan kiszállás ingyenes. Ked-
vezmény 15% 2022. szeptember 
30-ig. 06-20-225-6401

ÁLLAT

KUKORICÁN NEVELT vágni-
való csirke eladó konyhakés-
zen is. Pomáz, Bethlen G. u. 1/a. 
06-26/325-869

1éves vörös tojótyúkok, 10 db-tól 
ingyenes szállítással 700 Ft/db. 
06-20/214-7787

VEGYES

Simson, Romet Pony, Mz, Jawa, 
keresek mindenféle motorkerék-
párt, alkatrészt. 06706503168

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

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, oldalkocsit, motorkulit vala-
mint ezek alkatrészeit. Érdekel fel-
lelt, hiányos és romos állapotig is, 
pl.: Pannonia, Jawa, Velorex, Cse-
pel, Zündapp, NSU, BMW, Simson. 
Házhoz megyek! Készpénzzel fize-
tek. 06-20/519-6079

Használt, sérült és roncsautóját 
(trailerrel is elszállítva) adásvéte-
li szerződéssel megvásárolom . 
06-70/368-3171

Eladó újszerű állapotú, garázs-
ban tartott, 2 éves, automata 
Grandland X Opel személygépko-
csi, benzines, 1800 km óraállás-
sal. 06-30-181-8508

Szegedi, Mercedes, 1992-
es évjáratú benzines, újsze-
rű állapotban, gyüjtőknek eladó. 
06-30/299-7472

TÁRSKERESŐ

71 éves, vékony, fiatalos hölgy tár-
sat keres kisebb utazáshoz és tartal-
mas időtöltéshez Solymár, és Dorog 
körzetéből. 06-20-927-0386

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:



8 2022. augusztus 12.

SZÉN

Az
 ár

ain
k a

z Á
fát

 ta
rta

lm
az

zá
k. 

AZ
 ÁR

VÁ
LT

OZ
ÁS

 JO
GÁ

T F
EN

NA
RT

JU
K.

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

Zsalukő, Sóder, Cement, Murva, Termőföld, Töltőföld

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

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  29.900 Ft/m3

20 q-tól díjtalan házhoz 
szállítás, 20km-es 

körzeten belül!

Ledvicei dió szén:     11.900 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  30.900 Ft/m3

Gyújtós fa: 990 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

119,0 Ft/Kg

Ledvicei dara szén:  11.900 Ft/q 119,0 Ft/Kg

LIGNIT rendelhető!!!
Burányi Zoltán

+36-20/368-6892

BORSZŐLŐ 
VÁSÁR

◆ Merlot
◆ Blauburger
◆ Zweigelt
◆ Oportó
◆ Kékfrankos
◆ Cabernet 
   Savignon
◆ Cabernet Franc
◆ Otelló

◆ Bianka
◆ Aletta
◆ Medina
◆ Szürkebarát
◆ Király Lányka
◆ Egri Lányka
◆ Hárslevelű
◆ Zöld Veltelini
◆ Olaszrizling
◆ Savignon Blanc

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

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
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. 08. 31-ig 

15-25%   kedvezmény! 

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!
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Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt

TŰZIFA!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)

33 000 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.

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/ 
22.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

27.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
28.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

 Az árváltozás jogát fenntartjuk.

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!

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

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

Gyors és 
precíz 

kivitelezés!


