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KÁLYHAÉPÍTÔ
Esztergom és környéke

•Építés, átrakás, 
  tisztítás

•Javítás, bontás

•Anyagbeszerzéssel, 
  garanciával

•Ingyenes 
  felméréssel

06-30/7565-974

SZENEK:
Ledvicei dió:      13.400 Ft/q
Ledvicei  dara:        13.400 Ft/q 
Lignit:                     5.890 Ft/q 

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

 (mxmxm)TŰZIFA
Akác, Bükk, Kőris, Tölgy, Gyertyán, Csertölgy: 34.900 Ft/m3

Csomagolt HÁLÓS tűzifa: 79.900 Ft/1,7 ömlesztett m3

Fabrikett: 270 Ft/Kg
EUTR szám: AA5839960

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

TÜZELŐANYAG KIS-
ÉS NAGYKERESKEDÉSVEST 2

002 K
ft.

Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!

Az árak a készlet erejéig érvényesek!

 - 134,0 Ft/kg

- 134,0 Ft/kg

- 58,9 Ft/kg 
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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)Érdeklődni: Hétköznap 8.00-16.00 óráig.

Tel.: Tóthné Marika 06 70 410 5069
E-mail: tothne@rlphigienia.hu

TAKARÍTÓKAT 

Esztergomi illetve Esztergom-Kertvárosi 
munkahelyre megbízható, munkájára 

igényes

keresünk állandó délelőttre és 
állandó délutánra.

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! 

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:

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
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Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

munkakörbe

AZ IDEÁLIS JELÖLT:
megbízható
szívesen dolgozik csapatban
jó fizikai állóképességgel rendelkezik
termelésben szerzett tapasztalatot

AMIT KÍNÁLUNK:
stabil munkáltatói háttér
hosszútávú munkalehetôség
versenyképes jövedelem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
több mûszakos munkarend

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a meder.ilona@csevi.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

BETANÍTOTT MUNKÁS

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

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

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
BÉREZÉS MEGÁLLAPODÁS SZERINT.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

•  2022.09.16.

TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK:

- ÁPOLÓ
- BETEGKÍSÉRŐ
- KONYHAI KISEGÍTŐ munkakörökbe
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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

Esztergom, Mátyás király u. 43.

MINŐSÉGELLENŐR
munkakörbeFELADATOK:

•  Forgácsolt alkatrészek vizuális és mérőeszközös ellenőrzése
•  Mérések dokumentálása és jegyzőkönyv készítése
•  Hibák visszacsatolása a gyártás felé

ELVÁRÁSOK:
•  Alapvető mérőeszközök ismerete
•  Műszaki rajz olvasása és értelmezése
•  Alapfokú számítástechnikai ismeret

ELŐNYÖK:
•  Termelési minőségellenőri tapasztalat
•  Technikusi, középfokú műszaki végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  3 műszakos munkarend
•  Kellemes munkahelyi légkör
•  Utazási költségtérítés, buszjárat Esztergomon belül
•  Bónuszrendszer
•  SZÉP kártya

Érdeklődni:  E-mail-ben:   santha.ivan@tari-prod.hu

Forgácsolt, sajtolt, prés öntött 
alkatrészek gyártásával és szerelésével 
foglalkozó, 1991-ben alakult, 100%-os 

magyar tulajdonú vállalat keres 
munkatársat

KIZÁRÓLAG HÖLGY MUNKAVÁLLALÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Süttői 
vendéglőbe 

SZAKÁCSOT, 
PIZZASZAKÁCSOT, 

KONYHAI MUNKATÁRSAT  
és PIZZAFUTÁRT 

(saját autóval) keresünk. 

Jankó Vendéglő 06-30-331-7437

Dorogi üzembe 
BETANÍTOTT 

MUNKÁRA,  hosszú 
távra keresünk 

megbízható 
dolgozókat! 

Targoncavezetői 
engedély előnyt 

jelent. 
 F+K Bt. 

06-20-490-66-33

ADMINISZTRÁTORT
keres nemzetközi szállítmányozás és fuvarozás területén 

működő cég táti irodájába

PÁLYAKEZDŐKÉNT IS JELENTKEZHETSZ!
FELADATOK:

• fuvarozáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása
• megbízások rendszerben való rögzítése
• fuvarszervező kollégák és a pénzügy munkájának segítése
• külföldi partnerekkel való kapcsola� artás szóban és írásban

ELVÁRÁSOK:
• aktív tárgyalóképes német vagy angol nyelvtudás
• pontos, precíz munkavégzés

Amennyiben színvonalas munkakörnyezetben szeretnél 
dolgozni egy � atalos, kreatív csapa� al, akkor fényképes 

önéletrajzodat az alábbi címre várjuk:

job@openways-delivery.com

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:
•  Határozott időre szóló (2023.9.30.) 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
•  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezés 
    elbírálásában részvevők betekintési jogához
•  Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022.09.16.

ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐ: 2022.09.20.

TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK:
- ÁPOLÓ
- BETEGKÍSÉRŐ
- KONYHAI KISEGÍTŐ munkakörökbe

Csévi Likôr Kft.

keres
FÔBB FELADATOK:
kimenô ,bejövô áru kezelése, 
   raktárban való mozgatása

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes jövedelem
kiszámítható munkaidô

MINIMUM ELVÁRÁS:
középfokú végzettség
targoncavezetô jogosítvány

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a info@cslf.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

RAKTÁROST
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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

Tölgy, bükk, gyertyán, 
kőris, akác: 

30.000 Ft/m3

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

20 km-ig díjtalan házhoz szállítás!

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

80
37

81

Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt

TŰZIFA!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)

34 500 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

FABRIKETT 270 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!

A
A

 5
8

3
8

4
1

9

 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
25.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

30.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
31.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

 Az árváltozás jogát fenntartjuk.

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!

· Olaszrizling
· Zweigelt
· Kékfrankos
· Blauburger
· Hárslevelű
· Vegyes fehér
· Otelló

MÁR RENDELHETŐ 
FAJTÁK:

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. 09.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

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

 B A R T A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936; 
Web: bartaingatlan.hu
E-mail: info@bartaingatlan.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.

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
Egerben 2 szobás családi ház (71nm) 
garázzsal, kis udvarral eladó. Irány-
ár: 36M Ft. 06-20/220-8392, 
06-30/323-0309

40-60 év közötti, vagy nyugdíjas 
egyedülálló, leinformálható hölgy 
részére biztosítunk lakhatást (1 szo-
ba/konyha/fürdőszoba) jó szellemi és 
fizikai állapotban lévő idős hölgy gon-
dozásának fejében Mogyorósbányán. 
Önéletrajzot kérünk küldeni a partali.
tunde@gmail.com e-mail címre.

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

Esztergomban garázs kiadó! 
06-70-941-7152

RÉGISÉG

Legmagasabb áron vásárolok 
bélyeggyűjteményeket, 1945 előt-
ti képeslapokat, papír és fémpénze-
ket. Koleszár Zoltán 1064 Budapest 
Vörösmarty u 65. 06209364757, 
0616085320

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFEL-
ÚJÍTÁSBAN jártas, tapasztalt embere-
ket keresünk Esztergom és környé-
kén! Kiemelkedő fizetési lehetőség! 
Csak tapasztalt, megbízható embe-
rek jelentkezését várjuk, hosszútáv-
ra! Juhász László 06-20-265-8016

Gipszkartonozásban jártas, vagy az 
iránt érdeklődő munkatársat felve-
szek! Kiss Péter  06-20-938-0123

Dorogi munkahelyre, betanított mun-
kára, egy műszakos munkarendbe 
fiatalos csapatba jó kereseti lehe-
tőséggel férfi munkaerőt keresünk. 
06303920959 Binder Bálint

Esztergom-Kertvárosi munka-
helyre tapasztalt asztalost kere-
sünk leszabási munkákra. Műszaki 
rajz ismerete előnyt jelent. Korszerű 
gépek, jó csapat!Várjuk önéletrajzo-
dat. ÖkoTech-Home Kft. oneletrajz@
okotechhome.hu

Esztergomi műhely asztalos kisegí-
tő munkás jelentkezését várja. Rész-
letek személyesen! Tóth asztalos  
06-20-9-106-774

Diplomás ápolónő végzettséggel 
állást keresek. Számos szakterüle-
ten, rutinnal, gyakorlattal. Alapfokú 
angol nyelvvizsgával rendelkezem. 
Elérhetőség: +36-20/397-9312

Az IRMÁK Idősek Otthona ápo-
ló, személyi segítő munkatársakat 
keres. Munkavégzés helye: Piliscsa-
ba. Bérezés KJT szerint. Érdeklődni 
személyi segítő esetén e-mailben: 
szepvolgyifanni@irmak.hu, 06-30-
866-5168, ápoló esetén e-mailben: 
piliscsabaeu@irmak.hu, 06-30-
569-8471, 06-30-475-9138

Segédmunkásokat keresek, akár 
alkalmi munkára is, 1500 Ft/óra. BG 
Credit House Kft. 06-20-330-5489

ÁLLAT

KUKORICÁN NEVELT vágnivaló csirke 
eladó konyhakészen is. Pomáz, Beth-
len G. u. 1/a. 06-26/325-869

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

Autófelvásárlás díjtalan kiszál-
lással, teherautókat is vásárolunk. 
Akár műszaki vizsga nélkül is. Tamás  
0620-442-9002, dzsericarkft@
gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

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

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

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

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

Lapostető szigetelés +36-70/941 
-7152

KASTÉLYOK
BERENDEZÉSÉHEZ

vásárolok festményeket, aranyakat 
ezüsttárgyakat, kitüntetéseket,  

porcelánokat, órákat, kristályokat, 
papír és pénzérméket, bútorokat,  

gyűjteményeket, stb.
Teljes hagyatékért díjtalan

kiszállás értékbecsléssel, vidékre is.
06-30/400-3645

zsolnay08@gmail.com

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

GÁZTŰZHELY BEÜZEMELÉSE, ÉS 
JAVÍTÁSA! 06-30-9-503134

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

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

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

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

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

NYÁP! Nyílászárók szigetelése, 
passzítása, beállítása, zárvasalat, 
redőny, rovarháló, árnyékoló, har-
monikaajtó javítás, készítés!Szellőző 
beépítés! Penészmentesítés. Tele-
fon: 0630/2946-022, www.
peneszeltavolitasa.hu

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepes-lemeze-
lést, ereszcsatornázást, széldeszká-
zást, tetőáthajtást, lapostető-szigete-
lést, kúpkikenést, egyéb javításokat 
vállalok. Országosan kiszállás ingye-
nes. Kedvezmény 15% 2022. szept-
ember 30-ig. 06-20-225-6401

Minőségi könyvelés, kedvező áron! 
Könyvelést, bérszámfejtést, adóta-
nácsadást vállalunk, az ország egész 
területén, online kapcsolattartással. 
Több évtizedes gyakorlattal, felsőfokú 
végzettséggel. Ha Ön egyéni vállalko-
zó, vagy kis- és közép vállalkozásá-
hoz keres könyvelőt, akkor ne keres-
se tovább! Forduljon hozzánk biza-
lommal! 06204877821

Tetőfedő, bádogos, ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Csere-
pes lemezből, cserépből, zsindely-
ből, lapostető szigetelés. +3670 
2724907

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

ÁCSMUNKÁT, cserepeslemezelést, 
bádogosmunkát, tetőáthajtást, SOS 
tetőjavítást, verébdeszkázást, eresz-
csatornázást, komplett tetők készíté-
sét A-Z-ig, anyagbeszerzéssel válla-
lom. Kedvezmény 15% 2022. szept-
ember 30-ig. 06-30-294-3008

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!

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
2022.09.15-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

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

Eladó Esztergomban 95m2 két 
szintes, sorházi lakás, 3 hálószoba 
+ nappali, mind két szinten fürdő + 
wc, jó állapot, kis előkert, garázs. 
Irányár: 60MFt 20/336-4936

Eladó Sárisápon 1047 m2 telken, 3 
szobás, 1 szintes, 90m2 es paraszt 
ház szerű családi ház eladó. Mellék 
épületek, garázs. A központi fűtése 
kapcsolható gáz- és vegyes tüzelésű 
kazánok között. A melegvíz, gázka-
zánról és éjszakai árammal működ-
tetett villanybojlerről is megoldott. A 
faluban gyerek orvos, felnőttorvos, 
fogorvos, gyógyszertár, bölcsőde, 
óvoda, iskola van.  Irány ár: 25 MFt. 
20/421-4557.

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

BÉRLEMÉNY

Esztergomban KIADÓ bútorozott 1,5 
szoba, konyha, fürdőszoba szeptem-
ber közepétől körforgalomhoz közel, 
a Hősök terénél. 06-20-223-1928

ÁLLÁS

Monotonitástűrő, szorgalmas, női 
munkaerőt keresünk könnyű fizi-
kai munkára kesztölci munkahelyre. 
Elvárások: kétműszakot vállalni tudó. 
Hunmetal Kft. 06-70-673-7316

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

Dorogi üzembe betanított munká-
ra,  hosszú távra keresünk meg-
bízható dolgozókat! Targoncaveze-
tői engedély előnyt jelent. F+K Bt. 
06-20-490-66-33

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

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

Önállóan dolgozni tudó gipszkar-
tonszerelőt, szobafestőt keresek.  
CREALL Kft. 06-20/334-7025

Kézi és gépi takarítókat keresek az 
esztergomi Ipari Parkba hétfőtől pén-
tekig 4-6-8 órában, akár 1 műszak-
ban (délelőtt), vagy két műszakban. 
BG Credit House Kft. 06-30/655-
2074, bgcredit.balazs@gmail.com

Biztonsági őröket keresek az esz-
tergomi Ipari Parkba rendezett papí-
rokkal 24/48 szolgálatra, akár azon-
nali kezdéssel! Nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk!  BG Credit House 
Kft. 06-30/655-2074, bgcredit.
balazs@gmail.com

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

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA
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Megrendelhető: Burányi Zoltán

06-20-368-6892

BORSZŐLŐ VÁSÁR

◆Tokaji Furmint
◆Tokaji Hárslevelű
◆Chardonnay
◆Zweigelt
◆Olaszrizling
◆Zöld Veltelini
◆Egri Leányka
◆Kék Oportó
◆Tramini

JÖVŐ HÉTEN ÉRKEZIK: 
Cserszegi fűszeres!

◆Merlot
◆Sárga Muskotály
◆Király Leányka
◆Szürkebarát
◆Kékfrankos
◆Cabernet Chavignon
◆Cabernet Frank
◆Otello
◆Muskotály Ottonel

EGYÉB FAJTÁKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN!

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

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

Gyors és 
precíz 

kivitelezés!Vozák Csanád +36-30/454-4276
csani.vozak.cv@gmail.com

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!

•házbővítés
•kőműves munkák

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Az átvételhez szükséges okmányok:  
személyi igazolvány, adóazonosító kártya, lakcímkártya. 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Tel.: 06 23 360 149

Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék  
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva  

és fémtiszta állapotban veszünk át!

VAS: 76 Ft/kg

LEMEZ: 65 Ft/kg

Akkumulátor: 220 Ft/kg

Nyitvatartás: hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Műkő, márvány, 
gránit síremlékek 

gazdag választékban. 

Műkő szimpla: 165 000 Ft-tól, 
Műkő dupla: 186 000 Ft-tól, 

GRÁNIT SZIMPLA ÉS 
DUPLA KAPHATÓ!  

Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián 
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95. 
06 33/455-643, 06-30/364-1028, 

www.lernerkofarago.hu

Síremlékek felújítása, 
egyéb kő és műkő munkák

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

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

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. 09. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

Duguláselhárítás, Kamerás csa-
torna vizsgálat! Elvégzett munka 
esetén kiszállási díj nélkül! Gyu-
ri megoldja! Legyen az Ö dolga! 
06-30/293-4774

Fűkaszálás, kerttisztítás. 0630 
429 4534

VEGYES

BORSZŐLŐ VÁSÁR! Kedves régi és új 
vásárlók! Idén is megrendelheti vörös 
vagy fehér szőlő fajtát! Ugyanitt mus-
tot vagy bort is vásárolhat! Érdeklőd-
ni: Leányvár, Faragó László 06-
30-473-8004, 06-30-967-6933

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsa-
tut, üllőt, CO hegesztőt, műszerész-
esztergát, marógépet, kompresszort, 
kisgépeket. 06-70/624-5475

Öregség miatt ELADÓ szőlődaráló, 
kézi palackozó, üveg ballonok, demi-
zsonok. 06-33-314-877

Ingyen el vihető kétszemélyes ágy, 
benne lévő ágy ráccsal, matrac nél-
kül. 20/421-4557

Vásárolok régi gyerekjátékokat, 
gyűjteményeket, modellautót, kisvas-
utat, távirányítós Wartburgot, 1980-
as évekig gyártott játékok érdekel-
nek. Házhoz megyek, készpénzzel 
fizetek! 06-20/519-6079
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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

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:     12.600 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!

126,0 Ft/Kg

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

LIGNIT rendelhető!!!

Előnyök: 
1-2 év  eltöltött gyakorlat, vagy szakmai tapasztalat.
Munkaidő:  H-P: 6.00-14.30
Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem, busz bérlet, vagy 15 Ft/km 
üzemenyag térítés, munkaruha biztosítása.
Szükség esetén albérlet megoldható.

Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a 
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük

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

- SZERSZÁMKÉSZÍTŐ  
   HAGYOMÁNYOS 
   GÉPEKRE
- ESZTERGÁLYOS – 
   MARÓS HAGYOMÁNYOS 
   GÉPEKRE

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

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

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

A
A

 585 1199

FAKERÍTÉS
FA TERASZBURKOLAT
PARADICSOMKARÓ 

Ablakpárkány gyártás
Kerítésfedlap gyártás
Gránit 
Mészkõ 
Mûkõ 

+36-20/994-8017

SÍRKÕ KÉSZÍTÉS

külső-belső munkák! 

06-30-875-6655

Lakás-, ház-, 
ipari létesítmény 

felújítás, átépítés, 


