VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása,
villanyóra szerelés
(áthelyezés, teljesítmény
növelés, új kiépítés),

földkábel fektetés.

Mobil: 06-31/318-2609
ESZTERGOM, SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE CÍM: DOROG, BÉCSI ÚT 40., WWW.SZUPERINFOESZTERGOM.HU 2022. szeptember 30., XIX/39.
Tel.: +36-30/692-1256 • +36-33/403-703 • E-mail: esztergom@szuperinfo.hu • www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti • Nyitva H-Cs: 8-16, P: 8-14

ZÁRTSZELVÉNY, LAPOSACÉL,
SZÖGACÉL, BETONACÉL,
KÖRACÉL, ACÉLCSÔ, ACÉLLEMEZ,
NÉGYZETACÉL,
HORGANYZOTT CSÔ.
Rozsdamentes lemez, kör, lapos,
csô, zártszelvény...

Tüzelőanyag kis-és nagykereskedés
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
Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!

T-18 fehér és téglavörös trapézlemez raktárról
2000mm 3000mm 4000mm bruttó 5.080,-/nm
(10 év garancia)
Kétoldalon UV védett víztiszta 10mm üregkamrás
polikarbonát lemez br. 5.820,-/nm 2,1x4-5-6 m hosszban.

Unifer Kft. Esztergom-Kertváros,
Kesztölci út 15. 33/419-412
Nyitva: H-P: 7-16, Szo: 8-12

SZAKEMBEREK

Szolgáltatók

2022. szeptember 30.
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SZAKEMBEREK

Szolgáltatók
KÜLSŐ TATAROZÁS
Alaptól a tetőig!

Házak külső homlokzat-felújítása, festése gépi színkeveréssel,
Nikecell-es szigeteléssel is. Gipszkartonozás, burkolás.

TETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÁTFEDÉSEK

bármilyen technológiával, ZSINDELYEZÉSSEL IS!

ŐSZI-TAVASZI ELŐJEGYZÉS
2022. 10.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

TŰZIFA
AKCIÓ!
Hárs /ömlesztve, hasítva/
25.000 Ft/m3
Tölgy, Bükk

Veres Zsolt
tüzelőanyag kereskedő

30.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
31.500 Ft/m3

4m3-től 20 km-es körzetben ingyenes
házhoz szállítás! Kiszállítás Szlovákiában is!
Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

TŰZIFA!
Tölgy, bükk, gyertyán
ömlesztve, hasítva (mxmxm)

34 500 Ft/m3

EUTR szám: AA5803781

AA 5838419

/hasítva, ömlesztve/

FABRIKETT 270 Ft/kg
Rendelésfelvétel H-P: 08-17-ig
4m3-től, 20 km-es körzetben díjtalan kiszállítás
Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Tel.: 06-70-335-6642

PALATETŐK

bontásnélküli felújítása, szigetelése színes,
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,
15 év garanciával, referenciákkal.

Tetőfelújítások, átfedések, javítások.

Gyorsan, szépen, olcsón.

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.

ŐSZI-TAVASZI

előjegyzőknek 2022. 10. 15-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

SZAKEMBEREK

Szolgáltatók
autóvillamosság
autóvillamosság
spoilerszerviz
spoilerszerviz

Esztergom,
Virágos u.2/b

Tel.:33/400-731
+36-30/949-50-49, +421/908-569-115

w w w. v i h a r i a u t o . h u

Klímatöltés
tisztítás

teljes körû klíma
javítás!

TETŐKLINIKA

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK
BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA,
BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, VAGY
ÁTFEDÉSE OLCSÓ MEGOLDÁSSAL,
ZSINDELYEZÉSSEL IS.
ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE,
KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás,
50% ereszcsatorna felszerelés.
ŐSZI feliratkozóknak
2022.10.15-IG 15-25% kedvezmény!

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

06-20/931-31-52

6

ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
Nifast Hungary Kft. állást hirdet autóipari területre,
az alábbi pozícióra:

A TRGY Kft.
munkatársakat
keres

ÉRTÉKESÍTŐ

KARBANTARTÓ
VILLANYSZERELŐ
munkakörbe

Elvárások:
- szakirányú végezettség
- gyakorlatias gondolkodású,
önálló, precíz munkavégzés
Előny:
- termelő üzemben,
gyártóberendezések
hibakeresésében/
javításában szerzett jártasság
- több éves releváns szakmai
tapasztalat
Fényképes önéletrajzokat a
info@racsgyarto.hu, vagy a

penzugy@racsgyarto.hu
e-mail címre várjuk.

FELADATOK:
• napi kapcsolattartás vevőkkel és beszállítókkal
• árajánlatok készítése
• értékesítéssel kapcsolatos adminisztrációs
• feladatok ellátása
• partnerek látogatása
ELVÁRÁSOK:
• minimum középfokú angol nyelvtudás szóban
és írásban
• MS Office felhasználó szintű ismerete
• magabiztos kommunikáció

ELŐNY:
• műszaki vagy autóipari érdeklődés
• autóiparban vagy hasonló pozícióban
• szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Útiköltség térítés
• Cafeteria
• Hosszú távú munkalehetőség
• egy jó csapatban

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
(Értékesítő állásra jelentkezésnél angol nyelvű önéletrajzzal),
személyesen, vagy e-mailben szíveskedjen.
Elérhetőségünk: 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!

Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

BETANÍTOTT MUNKÁS
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

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

JELENTKEZÉS MÓDJA:

- önéletrajzzal a meder.ilona@csevi.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével
a következő címeken lehet:

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

Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

ÁLLÁSBÖRZE
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Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
Az autóipari beszállító
KIPP CAR COMFORT SYSTEMS
HUNGARY KFT. újonnan épült
PILISJÁSZFALUI üzemébe

Csévi Likôr Kft.

RAKTÁROST
keres
kimenô ,bejövô áru kezelése,
raktárban való mozgatása

További fejlődésünk érdekében keressük Önt. Legyen részese egy dinamikus
és innovatív csapatnak, ahol saját ötleteit is megvalósíthatja! Ez az erős családi vállalkozás összetartó szervezeti erővel és kiváló fejlődési lehetőségekkel
rendelkezik, melyek meggyőző érvek, hogy velünk együtt alakítsa jövőjét!

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes jövedelem
kiszámítható munkaidô

ELVÁRÁSOK:
• Termelésben szerzett tapasztalat
• Felelősségteljes, önálló munkavégzés
• Kézügyesség / manuális készség
• Erős minőségi és felelősségtudat
• Megbízható, pontos munkavégzés
• Több műszak vállalása

MINIMUM ELVÁRÁS:
középfokú végzettség
targoncavezetô jogosítvány

JELENTKEZÉS MÓDJA:

- önéletrajzzal a info@cslf.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.
Az ÜRÖMI

munkatársat keresünk!
Kiemelt kereseti
lehetôség!

Érdeklôdni:
0670-380-9456
A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
FŐBB FELADATOK:
- Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a
biztonságtechnikai előírások figyelembevételével
- 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

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint

hr@railone.hu vagy személyesen a gyár HR osztályán,
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

munkakörbe keres munkavállalót

A KIPP Car Comfort Systems az autóipar állandó beszállítója. Több, mint
15 éve fejlesztünk és gyártunk mechanikus és elektromechanikus kényelmi
alkatrészeket belső és külső terekbe. Három - Németországban,
Magyarországon és Mexikóban található - telephelyünkön több, mint
280 alkalmazottal dolgozunk nemzetközi szinten és izgalmas kihívásokkal
teli változatos munkahelyet kínálunk.

FÔBB FELADATOK:

BOLTI ELADÓI
TÖLTÔÁLLOMÁSRA MUNKAKÖRBE

GÉPKEZELŐ

I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
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 40 000 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.
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 grafikai megoldások, szerzői
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhasználásához a
szerkesztésért felelős személy engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu

FELADATOK:
• CNC megmunkáló gépek kezelése
• Alkatrészek sorjázása kézi sorjázóval
• Alkatrészek szegecselése és gravírozása
• Egyszerű átállások elvégzése
• Kézi mérőeszközök használata
• Csomagolási tevékenységek elvégzése
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes juttatási csomag, kiszámítható bérezés
• Cafeteria juttatás bruttó 45.000 Ft/hó
• Munkavállalók munkába járásának biztosítása vállalati buszokkal
• Kellemes, tiszta munkahelyi környezet
• Stabil cégnél, hosszú távú munkalehetőség

Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését,
önéletrajzát pdf vagy docx kiterjesztésben
az alábbi elérhetőségekre várjuk:

e-mail: info.ccs.hungary@kipp-ccs.com
KIPP Car Comfort Systems Hungary Kft.
2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 32.
További információért kérjük, keresse bizalommal
munkatársunkat
a

06-30-311-8688-as telefonszámon.

Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

ÁLLÁSBÖRZE
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A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres

RAKTÁRI ÁRUKIADÓ
munkakörbe

BEOSZTÁS: raktári árukiadó és targoncás
MUNKATERÜLET MEGNEVEZÉSE: anyagraktárak
FŐBB FELADATOK:
- Beérkező anyagok átvétele, lerakodása
- Anyagok kiadása üzemek felé
- Készletek figyelése, targoncázás
- Gázolajkút kezelése
- Anyagleltárban való közreműködés
- Raktárak igény szerinti takarítása, rendben tartása
ELVÁRÁSOK:
- középfokú végzettség + targoncavezető jogosítvány
ELŐNY:
- Logisztikai, raktározási tapasztalat
MUNKAREND:
- 2 műszakos 5:50-14:10 , 10:00-18:20
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
- Lábatlan

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint:
Email címre elküldve hr@railone.hu

vagy személyesen a gyárban, 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

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

- SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
HAGYOMÁNYOS
GÉPEKRE
- ESZTERGÁLYOS –
MARÓS HAGYOMÁNYOS
GÉPEKRE
Elvárások:
- 1-2 év gyakorlat
- szakmai tapasztalat
Munkaidő: H-P: 6:00-14:30

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

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

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

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

Érdeklődni lehet a

Dorogon
ÚJRANYÍLÓ
AUTÓKOZMETIKÁBA
keresek
gyakorlattal
rendelkező
ALKALMAZOTTAT!
Gál Csaba
06 70 284 3198
06 20 590-9717

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS

Kecskés Tamás kőműves mester

Apróhirdetések
I N G A T L A N

Esztergomban,
Szentgyörgymezőn eladó felújított kétszintes
sorház, 448 m2 kerttel, 4 szoba,
nettó 161 m2 lakószínt, étkező
konyhás, 2 fürdőszobás, két
pince, garázs, melléképületek.
Fűtése fa elgázosító kazánnal
és cserépkályháról is. Gáz bevezetve. Nyílászárók műanyagra
cserélve. A homlokzat és a tető
frissen szigetelve. Irányár: 75
MFt. (06(20)336-4936
Eladó Esztergomban a kórház
közelében 1970-ben épült kétszintes felújítandó 100 m2 3 szobás családi ház. Telek területe
369 m2, fedett kapualj. Gázfűtés
pince, melléképület, garázs, zárt
udvar. Irányár: 70 MFt. (06(20)
421-4557
Eladó Esztergom déli városrészén, két szintes családi ház, 309
m2 telken, 4 szobás, 130 m2 lakrész. Kocsi beálló a fedett kapualjba, gondozott kert, melléképület kis pince, gáz központifűtés.
Irányár: 78 MFt. (06 (20)3364936
Eladó lakás Esztergom-kertvárosban 65 m2, 2 nagy szobás,
nagy konyhás I. em. Gáz központi fűtéses, szigetelt homlokzat, olcsó rezsi. Ár: 25 MFt.
(06(20)421-4557
Eladó
Esztergomban
vizivárosban két-három generációs
családi ház 586 m2 telek, 6 szoba
250 m2 lakás. Fűtése gáz központi. Ár: 120 MFt. (06(20)4214557

Eladó Esztergom történelmi
városrészében, a belvárosban,
2 szobás, 47 m2 I. emeleti lakás.
Egyedi elhelyezkedése miatt gyalog 2 percre a kis-Duna sétány,
a lakásból a Bazilika, a Szent Tamás hegyre néző panorámával,
gyalog 2 percre a városközpont,
a közelben az élményfürdő és a
Mária Valéria híd. Fűtése 2 db
cserépkályháról, és egy elektromos panellel is. Ár: 34,7 MFt.
(06(20)421-4557
Táton eladó családi ház 674 m2
telken lévő, 2 szobás 90 m2 tégla építésű felújítandó, bővithető
ingatlan, ipari áram, műhely,
fedett tárolók, kocsi beálló. Gáz
és vegyes központi fűtés. Épület
egyrésze alatt pince. Ár: 36 MFt.
(06(20)421-4557
Keresek felújított, vagy jó állapotban lévő 2 szobás, fsz-i vagy
I. em lakást. Készpénzes vevő
vagyok. (06(33) 415-583
Esztergom,
Szamárhegy
Csenkei híd felőli oldalán eladó
nyaraló-hétvégi ház. Telek mérete 1004 m2 a nyaraló két szintes tégla építésű, fűthető, 4 fél
szobából áll. Víz ellátás 44 méter
mély kútról, derítővel ellátva.
Irányár: 28 MFt. (06(20)3364936
Eladó Dorog város központi
részén több funkciós célra alkalmas épület. 345 m2 alapterületen 117 m2 pince szint, felette
a földszinti részen 276 m2 eladó
tér, lift, előkészítő, mosdó wc.
Az emeleten cukrászda, konyha
étteremként funkcionált, női-férfi
mosdókkal 266 m2. Tetőtérben
előtér galéria, iroda, lakások,
mosdó wc. 267 m2. Részben
jelenleg is működő részekkel.
Továbbra is alkalmas üzleti célra,
illetve lakások kialakítására is
alkalmas. Ár: 210 MFt. (06(20)
336-4936
Eladó Esztergomban 2001- ben
épült pincesoron lévő pince,
présház és 2 szobás lakó ingatlan. 473 m2 telekkel. Fűtése gáz
központi, és klímával is. Nagy 40
m2 présház, fűthető tégla kályhával, nagy terasz, nagy pincével.
Ár: 39,9 MFt. (06(20)4214557.
Eladó Esztergomban a Déli városrészen egyszintes családi
ház. 608 m2 telken, 3 szobás 103
m2-es lakó épülettel. Az épület
1970-es évek közepén épült egy
része alatt pince, kazánházzal. Az
udvarban tároló vagy garázsként
is használható épület. Fűtése
vegyes központi. Ár: 40 MFt.
(06(20)421-4557
Eladó Sárisápon 1047 m2 telken,
3 szobás, 1 szintes, 90 m2-es
paraszt ház szerű családi ház
eladó. Mellék épületek, garázs. A
központi fűtése kapcsolható gázés vegyes tüzelésű kazánok között. A melegvíz, gázkazánról és
éjszakai árammal működtetett
villanybojlerről is megoldott. A
faluban gyerek orvos, felnőttorvos, fogorvos, gyógyszertár, bölcsőde, óvoda, iskola van. Irányár:
25 MFt. (06(20)421-4557

Eladó Esztergomban a Tesco
környékén két szintes családi
ház, nagy garázs, az épület alatt
szuterén. A telek területe 635 m2.
A két lakószínt 2x80 m2, nagy
nappali és 4 hálószobával. Irány
ár: 80 MFt. (06(20)336-4936
Eladó Esztergom, Martsa u. I.
em. 2,5 szobás erkélyes, 71 m2
felújított lakás. Új nyílászárók,
radiátorok, felújított nagy étkező
konyhás, felújított fürdőszoba. A
radiátorok egyedi mérőórákkal
ellátva. Természetre néző erkél�lyel. Igény szerint garázs vehető
hozzá. Üres költözhető. Ár: 44
MFt.(06(20)421-4557.
Eladó Esztergomban csendes helyen, a Szent Anna patika közelében lévő kétgenerációs családi
ház. 2-2 szoba 1-1 konyha,1-1
fürdőszobás. Garázs, pince, melléképületek, hangulatos udvar,
gang, beépíthető tetőtér. Fűtése
gáz központi, cserépkályha, és
vegyes központi. Minden közmű
külön mérő órákkal van ellátva.
Ár: 52 MFt. (06(20)421-4557
Eladó Esztergom, Bánomi lakótelepen épület alatti 65 m2es üzlethelység, részben fűtött,
WC-vel és mosdóval rendelkezik,
32A villany és vezetékes víz van.
Ár: 24 MFt. (06 (20)421-4557
Eladó
Piliscsaba–Magdolnavölgy lakóparkban egyszintes,
könnyűszerkezetes családi ház.
2240 m2-es (dupla), parkosított telek, locsolórendszerrel és
halastóval. Az épület 2012-ben
épült, 141 m2-es, kiváló állapotban van és hőszigeteléssel ellátott. 4 hálószoba, étkezőkonyha
nappalival, 36 m2-es zárt terasz
(télikert), 2 fürdőszoba, mosókonyha, terasz, garázs, fedett
kocsibeálló. Zöldövezeti, természetre néző kilátás. Irányár: 229
MFt. (06(20)336-4936
Eladó
Nyergesen
Szarkás
(Hészoba) dűlőben egy pince
présház. 2540 m2 telek, termő
gyümölcsfákkal és szőlővel. A
telken 20 m2-es épület, alatta
pince. Beépíthető tetőtér. Az
épület új cseréptetővel van ellátva. 32A nappali és 32A éjszakai
áram, 2 ásott kút. Ár: 10 MFt.
(06(20)421-4557
Eladó nyaraló, gazdasági épület Esztergom Diósvölgyben
Szarvashe-gyen. Kb. 800 m2-es
telken, téglából épült, 48 m2-es
hosszúkás épület, (A földszinten:
közlekedő, fürdőszoba WC-vel,
konyha étkező, 1 szoba, fedett
terasz, Tetőtérben: galéria és 1
hálószoba) villany van, víz ásott
kútról. Ár: 15 MFt. (06(20)4214557
Eladó családi ház Esztergom
főútvonalán. 1263m2-es, hangulatos telek tartozik hozzá, úszómedencével és a kert végében
veteményessel. Az épület tégla
építésű, 135 m2-es, 3 szoba, 2
fürdő, konyha, spejz, nagy fedett terasz, garázs. A garázs
feletti tetőtérben lakható szoba
lett kialakítva. A külső nyílászárók újak, fából készültek. Fűtése
központifűtés villanykazánról, illetve a radiátorokat vízteres kandallóval is lehet fűteni. Irányár: 65
MFt. (06(20)336-4936

Tel.: 06-70/941-7152
Eladó téglalakás Budapest, II.
kerület, Csalogány utcában
(Mammut mellett). A lakás II.
emeleti, 92 m2-es, 3 szoba +
étkező, 2 fürdőszoba, jó állapotú,
liftes épület. Tömegközlekedés
kíváló, metro és villamos gyalog
1-2 percre. Irányár: 105 MFt.
(06(20)336-4936
B É R L E M É N Y

Kiadó Esztergomban, 1 szobás
bútorozott lakás. Két havi kaució szükséges. Táv fűtés. Bérleti díj 100.000 Ft/ hó + rezsi.
(06(20)421-4557

Esztergomban garázs kiadó!
(06(70)941-7152
KIADÓ 38 m2-es üzlethelyiség Esztergomban, a Kossuth
Lajos utcán az ékszerbolt és a
mélygarázs között. (06(30)
525-4523
40-60 év közötti nyugdíjas,
vagy egyedülálló, leinformálható hölgy részére biztosítunk lakhatást (1 szoba/konyha/fürdőszoba) jó szellemi
és fizikai állapotban lévő idős
hölgy gondozásának fejében
Mogyorósbányán. Önéletrajzot kérünk küldeni a partali.
tunde@gmail.com e-mail
címre.
Esztergomban a Bazilika fölött 50 m2-es, hiányosan berendezett lakás kiadó! 100000
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució.
(06(20)266-6806
Kiadó Esztergomban bútorozott, két szoba, öszkomfortos
100 m2-es lakás párok
részére. Bérleti díj 150000
Ft+ rezsi + 1 havi kaució!
(06(30)557-4301

Racing Büfé (Tokodaltáró)
önmagára, és munkájára
igényes női, konyhai munkatársat keres. (06(20)3659493
Az IRMÁK Nonprofit Kft.
főnővér, ápoló-gondozó és
mentálhigiénés munkatársakat keres. Munkavégzés
helye: Piliscsaba. Bérezés
KJT szerint. Önéletrajzokat
várjuk a kisseszter@irmak.
hu e-mail címre.
Kőművest, kőműves
segédet, festőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj bizalommal! Gran Gen Ker Kft.
(06(70)941-7152
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)2658016
Alkalmanként végzendő,
növénnyel kapcsolatos
munkára keresek férfi és női
munkaerőt Esztergomba.
Diák is lehet! Bartha Károly
(06(70)881-9749
Dorogon újranyíló autókozmetikába keresek gyakorlattal
rendelkező alkalmazottat! Gál
Csaba (06(70)284-3198,
06(20)590-9717
J Á R M Ű

Roncs-, és lejárt műszakis,
forgalomból kivont, útban
lévő személy- és teherautóját
adás-vételi szerződéssel
megvásároljuk, elszállítjuk.
(06(70)397-8434

Á L L Á S

Esztergomi fémipari cég keresi
kis alkatrészek CO hegesztésére munkatársát. Fémiparban
szerzett tapasztalat és hegeszteni tudás előny! Állandó délelőtt, bér megegyezés szerint!
Környékbeliek
jelentkezését
várjuk! Kürti Kristóf (06(30)
512-0052
Szent Vince Idősek Otthona
ápolónőt keres 12 órás
folyamatos munkarendben
és takarító munkatársat
azonnali kezdéssel. Bérezés
megegyezés szerint. E-mail:
szvo.munkaugy@gmail.com,
(06(20)775-2388

Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, oldalkocsit,
motorkulit valamint ezek
alkatrészeit. Érdekel fellelt,
hiányos és romos állapotig
is, pl.: Pannonia, Jawa,
Velorex, Csepel, Zündapp,
NSU, BMW, Simson. Házhoz
megyek! Készpénzzel fizetek.
(06(20)519-6079
Autóját, roncsautóját megvásárolom adásvételi szerződéssel. Hívjon bizalommal!
(06(70)359-2455
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Vízvezeték szerelés, konyhai illetve fürdőszobai szerelvények
javítása cseréje. (06(30)682
-9631
Döntés nélküli favágás
alpintechnikával! Veszélyessé
vált fák lebontása, gallyazás,
faápolás, veszélytelenítés.
Precízen, gyorsan, biztonságosan! (06(30)619-7671
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! (06(20)3361583
Galbács Lajos kőműves e.v.
(06(70)673-6066
Duguláselhárítás (06(20)
348-8720
Vállalok szobafestést, mázolást, és laminált parketta lerakását. (06(70)263-6464
Házi vízmű telepítés,
szivattyú karbantartás és
telepítés, hibaelhárítás.
(06(20)417-2969
Fűkaszálás, kerttisztítás. (
06(30)429-4534
Házigondozást vagy
gyerekfelügyeletet vállalok
Esztergomban. Délutáni
órákban vagy hétvégén.
Szakképzettséggel rendelkezem.(06(70)338-0497
Aszfaltozás, betonozás,
útépítés, térkövezés kedvező
áron! (06(70)770-3547,
06(70)322-8659, iroda@
betonaszfalt.hu
Duguláselhárítás
falbontás
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás
géppel, hétvégén is, garanciával! (06(70)233-0673
Ajtó-ablak-redőny: Új csere,
felújítás, javítás, karbantartás
(06(30)410-5568
Lapostető szigetelés
(06(70)941-7152
Kúttisztítást,
fertőtlenítést,
iszaptalanítást, kútmélyítést,
valamint fakivágást vállalok.
(fenyő, fió stb.) (06(30)9510378
NYÁP! Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása,
zárvasalat, redőny, rovarháló,
árnyékoló, harmonikaajtó
javítás, készítés! Szellőző
beépítés! Penészmentesítés.
(06(30)294-6022, www.
peneszeltavolitasa.hu

PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes
zsindellyel.Ingyenes árajánlat
készítés. (06(30)229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.
hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás és gipszkarton szerelés
garanciaval. Családi otthon
kedvezményes hitelt igénybevevők részére is. Keressen
bizalommal. Magyar Péter
(06(70)883-0107
Minőségi könyvelés, kedvező
áron! Könyvelést, bérszámfejtést, adótanácsadást vállalunk,
az ország egész területén, online kapcsolattartással. Több
évtizedes gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel. Ha Ön egyéni
vállalkozó, vagy kis- és közép
vállalkozásához keres könyvelőt, akkor ne keresse tovább!
Forduljon hozzánk bizalommal!
(06(20)487-7821
Villany és klímaszerelés:
vállaljuk családi házak,
lakások, teljeskörű villany, és
klímaszerelését. Kapcsolók,
dugaljak, lámpák kiépítését,
cseréjét. Klíma telepítést,
javítást, karbantartást. Érdeklődni a 06(20)468-9202
telefonszámon.
Aszfaltozás és építőipari munkák A-Z-ig, kedvezménnyel!
(06(70)905-3473,
aszfaltozas.epitoipar@gmail.hu
Régi tetők javítását, új tetők
készítését, bádogos, ácsmunkát, kúpkikenést, ereszcsatornázást,
széldeszkázást,
Lindab-lemezelést anyagbeszerzéssel, kedvezményesen
vállalom. (06(20)362-8311,
06(30)858-2931
Ácsmunkát, bádogosmunkát,
tetőfedést, tetőjavítást, ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, széldeszkázást, tetőáthajtást, lapostető-szigetelést,
egyéb kisebb javításokat vállalok. (06(20)977-2731
Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, bádogosmunkát, cserepeslemezelést, ereszcsatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, lapostető-szigetelést,
kúpkikenést, egyéb javításokat
vállalok. Országosan kiszállás
ingyenes. Kedvezmény 15%
2022. október 31-ig. (06(20)
225-6401
V E G Y E S

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO heLakás-, ház-, ipari létegesztőt, műszerészesztergát,
sítmény felújítás, átépítés,
marógépet, kompresszort, kiskülső-belső munkák!
gépeket. (06(70)624-5475
(06(30)875-6655
Simson, Romet Pony, Mz,
Villanybojler tisztítást, javí- Jawa, vásárolok veterán mototást vállalok rövid határidővel rokat, alkatrészeket. (06(70)
Esztergomban és környékén. 650-3168
(06(30)229-1223

Esztergomban eladó 1 db
szétnyithatós, ágyneműtartós
heverő: 40000 Ft, és egy fémvázú, fabetétes franciaágy, két
matraccal 140x200 cm: 80000
Ft.(06(30)689-9746
Régi, öreg motorkerékpárokat,
személyautókat vásárolnék!
(06(30)950-9170
R É G I S É G
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