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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: 

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

 (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: 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! Az árak a készlet erejéig érvényesek!

Tüzelőanyag kis-és nagykereskedés

VEST 2
002 K

ft.

Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!

- 134,0 Ft/kg

- 134,0 Ft/kg

 - 58,9 Ft/kg 
 

• SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

• SZEMÜVEGJAVÍTÁS • TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
• FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET

• KEDVEZŐ ÁRAK • SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

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!

3040%
KEDVEZMÉNY MINDEN 
SZEMÜVEGLENCSÉRE

2050%
KEDVEZMÉNY 
SZEMÜVEGKERETEKRE

50%
KEDVEZMÉNY 
NAPSZEMÜVEGEKRE

1+1 AKCIÓ
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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
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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

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 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!

MUNKA 
SOLYMÁRON!

Lakatos és reklámeszköz gyártó üzemünkbe, 
gyártási és szerelési munkákra akár azonnali 

kezdéssel keresünk:

SEGÉDMUNKÁS 
KOLLÉGÁKAT 

kezdő nettó fi zetés: 
330.000 Ft nettó/hó-tól

SZAKMUNKÁS 
KOLLÉGÁKAT 

kezdő nettó fi zetés: 
374.000 Ft nettó/hó-tól

Korszerű, kulturált munkakörnyezet, 
hosszútávú munka, előrelépési lehetőség.
Bejárástámogatás, munkaruha, év közbeni 

és év végi juttatások.

Személyes megbeszélésre jelentkezés: 

20/934-6852 
Töreky Zsolt cégtulajdonos

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
Érdeklôdni:

0670-380-9456

Az ÜRÖMI   OMV 

TÖLTÔÁLLOMÁSRA 

 BOLTI ELADÓI 
MUNKAKÖRBE 
munkatársat keresünk!
Kiemelt kereseti 
   lehetôség!

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.; 
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

 Az állás betöltéséhez végzettség nem, 
csak gyakorlat szükséges.

AMIT KÍNÁLUNK:
� stabil munkáltatói háttér
� hosszútávú munkalehetõség
� egymûszakos, 8 órás munkarend

HEGESZTÕ/LAKATOS, 
BETANÍTOTT LAKATOS

munkatársakat keres.
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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)

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:

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

Érdeklôdni:
0670-380-9456

 BOLTI ELADÓI 
MUNKAKÖRBE 
munkatársat keresünk!
Kiemelt kereseti 
   lehetôség!

A ZSÁMBÉKI   

TÖLTÔÁLLOMÁSRA 
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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!

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

Ablakpárkány gyártás
Kerítésfedlap gyártás
Gránit 
Mészkõ 
Mûkõ 

+36-20/994-8017

SÍRKÕ KÉSZÍTÉS

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.
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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!!!

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

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

Gyors és 
precíz 

kivitelezés!

FARM BURGER 
ESZTERGOM

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
Esztergom, Esztergom-kertváros, 

Szamárhegy, Tát, 
Dorog, Búbánatvölgy, 

Pilismarót, Csolnok, 
Kesztölc

Nyitva tartás: H-V: 12.00-21.00
Már a                           -n is megtaláltok!

06 33 400 748
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!
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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

 

INGATLAN
IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT INGAT-
LANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY LAKÁST 
VENNÉK! OTTLAKÁS NÉLKÜL ÉLETJÁ-
RADÉKKAL. 06(30)950-3134

Eladó Esztergomban, Martsa Ala-
jos utcában első emeleti 71 nm-es, 
azonnal költözhető, 3 szobás, erké-
lyes, mérhető távfűtéses lakás, min-
den helyiségben szabályozható, egye-
di mérő van a fűtőtesteken. Garázs a 
házban megvásárolható. Ir.ár.: 44 M 
Ft. 06-30-997-5252

A SPRINGFIX 
Hungary Kft. 

esztergomi műanyag 
fröccsöntő és présüzemébe 

felvételt hirdet    

VEVŐI 
KAPCSOLATTARTÓ   

munkakörbe

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

A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
TAPASZTALATOK, ISMERETEK:

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

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

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

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

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.

Esztergomban garázs kiadó! 
06-70-941-7152

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

Az IRMÁK Idősek Otthona ápo-
ló, személyi segítő munkatársakat 
keres. Munkavégzés helye: Piliscsa-
ba. Bérezés KJT szerint. Édeklődni 
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

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

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

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

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

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

Dorogi munkahelyre, betanított 
munkára,egy műszakos munkarend-
be 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

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

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

Szent Vince Idősek Otthona ápolónőt 
keres 12 órás folyamatos munkarend-
ben és takarító munkatársat azonnali 
kezdéssel. Bérezés megegyezés sze-
rint. E-mail: szvo.munkaugy@gmail.
com, 06 20 775 2388

ÁLLAT

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

1éves vörös tojótyúkok 10db-tól 
ingyenes házhozszállítással októ-
berre megrendelhető, 750Ft/db. 
06-20/214-7787

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, Csepel, 
Zündapp, NSU, BMW, Simson. Ház-
hoz megyek! Készpénzzel fizetek. 
06-20/519-6079

Autófelvásárlás díjtalan kiszállás-
sal, 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

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

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

Villanyszerelés! Házak, lakások fel-
újítása, villanyóra szerelés (áthelye-
zés, teljesítmény növelés, új kiépí-
tés), földkábel fektetés. Mobiltel 
06-31-318-2609

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

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

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉ-
KÉT, szakszerűen felújítom! Ifj.Szabó 
Imre vállalom Esztergomban és vidé-
ken, FÖLDGÁZAS és PALACKOS gáz-
készülékek garanciaidő utáni javítá-
sát, szerelését, beüzemelését, ÉVEN-
KÉNTI KÉTSZERI KÖTELEZŐ, IDŐSZA-
KOS ELLENŐRZÉSÉT, karbantartását. 
Falikazánok és átfolyó rendszerű víz-
melegítők vízkőlerakódásának eltávo-
lítását. 06-30/950-3134

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

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

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

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

Gyógypedikűr, több, mint 25 éves 
gyakorlattal: Esztergom, Batthyányi 
Lajos 27. Tanítóképzőnél (Kárpitos 
mellett) 06-33-413-097

Lapostető szigetelés +36-70/941 
-7152

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

Villany és klímaszerelés: vállaljuk 
családi házak, lakások, teljeskörű vil-
lany, és klímaszerelését. Kapcsolók, 
dugaljak, lámpák kiépítését, cseré-
jét. Klíma telepítést, javítást, karban-
tartást. Érdeklődni a 06-20-468-
9202 telefonszámon.

Ács. tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalok. Régi tető javítás, új tető szer-
kesztése, cserepeslemez felsze-
relése, javítása, lapostető szigete-
lés. Számlaképesen, garanciával. 
+3670/610-3202

Szobafestés, mázolás, tapétázás és 
gipszkarton szerelés garanciaval. Csa-
ládi otthon kedvezményes hitelt igény-
bevevők részére is. Keressen bizalom-
mal. Magyar Péter +36708830107

Tetőfedő, bádogos, ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Cse-
repes lemezből, cserépből, zsin-
delyből, lapostető szigetelés. 
+3620/281-2547

Duguláselhárítás, csatorna tisztítás, 
mosatás, fertőtlenítés országosan non 
stop 0-24 órában. 0670/349-4171

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

Régi tetők javítását, új tetők készí-
tését, bádogos, ácsmunkát, kúpki-
kenést, ereszcsatornázást, széldesz-
kázást, Lindab-lemezelést anyagbe-
szerzéssel, kedvezményesen vállalom. 
06-20-362-8311, 06-30-858-2931

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 
448m2 kerttel, 4 szoba, nettó 161m2 
lakószínt, étkező konyhás, 2 fürdőszo-
bás, két pince, garázs, melléképüle-
tek. Fűtése fa elgázosító kazánnal 
és cserépkályháról is. Gáz bevezet-
ve. Nyílászárók műanyagra cserélve. 
A homlokzat és a tető frissen szige-
telve. Irányár: 75MFt 20/336-4936

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

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

Eladó Esztergom déli városrészén, két 
szintes családi ház, 309m2 telken, 4 
szobás, 130 m2 lakrész. Kocsi beálló a 
fedett kapualjba, gondozott kert, mel-
léképület kis pince, gáz központifűtés. 
Irányár: 80 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

BÉRLEMÉNY

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

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
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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!

ÁCS-TETÕFEDÕ!
Régi tetõk felújítása, javítása, 

Lindab tetõ, új tetõk készítése, kisebb
beázás elhárítása, SOS munkák is.
Minden egyéb tetõmunkák

kivitelezése számlaképesen!
06-70/757-5455, 06-20/466-2774

külső-belső munkák! 

06-30-875-6655

Lakás-, ház-, 
ipari létesítmény 

felújítás, átépítés, 

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

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! 

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

Fűkaszálás, kerttisztítás. 0630 
429 4534

Ácsmunkát, bádogosmunkát, tető-
fedést, tetőjavítást, ereszcsatorná-
zást, cserepeslemezelést, széldesz-
kázást, tetőáthajtást, lapostető-szige-
telést egyéb kisebb javításokat válla-
lok. 06-20-917-2422

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

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
kúpkikenést egyéb javításokat válla-
lok. Országosan kiszállás ingyenes. 
Kedvezmény 15% 2022. szeptember 
30-ig. 06-20-225-6401

VEGYES

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

Vásárolok régi gyerekjátékokat, gyűj-
teményeket, modellautót, kisvasutat, 
távirányítós Wartburgot, 1980-as éve-
kig gyártott játékok érdekelnek. Ház-
hoz megyek, készpénzzel fizetek! 
06-20/519-6079

Eladó: olcsó, jó állapotú, ágyneműtar-
tós heverők, 4 lapos 220v-os grillezős 
villanytűzhely, könnyű, 380 V-os építé-
si felvonó. 06-20-362-8697

Simson, Romet Pony, Mz, Jawa, vásá-
rolok veterán motorokat, alkatrésze-
ket. 06706503168

5 m3 termőföld ingyen elvihető.Érdek-
lődni 0630 458  20 90-es telefon 
számon

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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