
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 

Cí m :  D o r o g ,  B é c s i  ú t  4 0 .    Te l . :  +3 6 -3 0/411-3921   •   +36 -33/4 03 -703  •   E - m a i l :  e s z t e r g o m @ s z u p e r i n f o. h u

SzEntEndrE, Pomáz, PiliSvöröSvár, ESztErgom éS térSégE 2017. január 20., Xiv/03.

KEménYFA 
BriKEtt
55 Ft-tól

GEMINI KFT
2531 Tokod, Móra F. u .1.
Tel.: 33/505-205, 30/933-1804
30/816-4933, 30/822-5855

info@wood.hu, www.wood.hu

AJTÓ – ABLAK

ESZTERGOM-KERTVÁROS, Vizimalom u. 2.
(az autómosó épületében)

ESZTERGOM, Hősök tere 15.
(a körforgalomnál, a Kaszinó mellett)

Tel: 8-16 óráig: 20/779-0352 | Munkaidő után: 70/610-6278

7 légkamra - 0,5 W/m2 K üvegezés

iqtherm@iqtherm.hu - www.iqtherm.hu - Tel: 33/887-187

60%
KEDVEZMÉNY

weddings.jpg

info@primaspince.hu      +36 (33) 541 970       www.primaspince.hu

Február 4-5.
 10:00-18:00 óráig

Február 4-5.
 10:00-18:00 óráig

PP_eskuvoi_oriasplakat_2017.indd   1 2017. 01. 03.   19:09

KERTEK, SZŐLŐK, 
GYÜMÖLCSÖSÖK 

SZÁNTÁSA, ROTÁZÁSA, 
KIS TRAKTORRAL. 

FŰKASZÁLÁS, 
ESŐCSATORNA TISZTÍTÁS. 

tEl: +36(30)247-8933

A Liegl & Dachser Kft pilisvörösvári telephelyére keresünk munkatársat 
két műszakos munkarendbe a következő munkakörbe:

FElAdAtoK:
•��A�raktárba�beérkező�áruk�tételes�átvétele,�
����kiadása.
•��Megbízóink�által�kiadott�diszpók�alapján�
����történő�komissiózás.
•��A�raktárban�tárolt�áruk�targoncával�történő�
���ki-�és�berakodása,�
���mozgatása.
•��Termékek�azonosítása,�esetenként�
���válogatása,�címkézése.
•��A�szükséges�dokumentációk�ellenőrzése,�
���nyilvántartások�készítése.

Ha�ajánlatunk�felkeltette�érdeklődését�várjuk�önéletrajzát�az�andrea.nyulas@dachser.com�
címre,�vagy�személyesen�leadható�a�Dachser�telephelyen:�2085 Pilisvörösvár ipartelep u. 1.

rAKtároS
ElváráSoK Az idEáliS JElölttEl SzEmBEn:
•��min.�8�általános�iskolai�végzettség
•��megbízható,�felelősségteljes,�precíz�
����munkavégzés
•��erkölcsi�bizonyítvány

Az ElBÍráláSnál ElŐnYt JElEnt:
•��raktárosi�gyakorlat
•��1-2�év�targoncavezetői�tapasztalat
•��középfokú�végzettség

Amit KÍnálUnK:
•��versenyképes�fi�zetés,�rendszeres�teljesítmény-��
����prémium�+�Cafeteria�
•��kiváló�munkakörülmények

Pályakezdők jelentkezését is várjuk, és átvállaljuk a targoncás jogosítvány 
megszerzésének költségeit!

Esküvõi melléklet 2-3-4. 
oldalon



2� 2017. január 20.

melléklet

Esküvõi
Esküvők

06 30/320-0674
hato.david@gmail.com

cím: Dorog, Csolnoki út

teljeskörű lebonyolítását vállaljuk
gyönyörű környezetben!

Pénteki esküvők 
10% kedvezménnyel!

(DM alatti üzletsoron)

Tánczenekarommal 
esküvőkön fellépést 

vállalok!
Tel: 20-238-5112



2017. január 20.� ���3

melléklet

Esküvõi
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Esküvõi
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A PEmŰ zrt. munkatársakat keres 
oPErátori munkakörbe 

ElváráSoK:
-��általános�iskolai�végzettség
-��megbízható,�pontos�munkavégzés

FElAdAtoK:
-��fröccsöntő�gépek�kezelése�3�műszakban
-��poliuretán�gépek�kezelése�3�műszakban

Amit KÍnálUnK:
-��novembertől�emelt�bérezés
-��kereseti�lehetőség�3�műszakos�munkarendben�
���bruttó�200.000�Ft�felett
-��túlóra�lehetőség
-��személyes�fejlődési�lehetőség,�képzések�támogatása
-��munkásbusz�3�műszakban�(Esztergom-kertváros,�Dorog,�
���Kesztölc,�Leányvár,�Piliscsév,�Pilisjászfalu,�Piliscsaba,�Tinnye,�
���Annavölgy,�Sárisáp,�Dág,�Úny,�Máriahalom�településekről)
-��munkaruha
-��cafeteria-juttatás�nettó�15.000�Ft/hó
-��nagyösszegű,�év�végi�jutalom
-��iskolakezdési�juttatás
-��munkavégzéssel�kapcsolatos�javaslatok�magas�összegű�
���jutalmazása�(kaizen-ötletek)
-��rendezvényeken�való�részvétel�(családi�majális,�
���mikulásünnepség�ajándékkal,�karácsonyi�ünnepség)

Jelentkezés, információkérés:
Telefon:�06-26/561-200�331
E-mail:�t.szaborita@pemu.hu

Személyesen:�2083�Solymár,�Terstyánszky�út�89.

tesztírást és próbamunkát szerdánként 
10 órától tartunk.

RAKTÁRVEZETŐ 
(Esztergom)  

Csomagolóanyag gyártással foglalkozó 
és komplex logisztikai szolgáltatást 
végző magyar tulajdonú cég, keres 

munkaerőt RAKTÁRVEZETŐI pozícióba.

FELADATOK:
•  Irányítása alá tartozó logisztikai  
   terület működésének biztosítása
•  A raktározás és szolgáltatás 
   teljesítése során fellépő problémák 
   megoldása
•  5 fő (targoncás és komissiózó) 
   munkatárs operatív irányítása
•  Targoncák, anyagmozgató gépek 
    működésének felügyelete
•  Információadás a társosztályok 
   részére
•  Havi leltár megszervezése és 
   felügyelete 
•  A mérőszámrendszer (KPI) 
   céljainak betartatása
•  A folyamatok optimalizálásában 
   való aktív részvétel

ELVÁRÁSOK:
•  Minimum középfokú végzettség 
   (Érettségi)
•  Termelés ellátásban vagy ipari 
    logisztikában szerzett gyakorlat
•  Felhasználói szintű számítógépes 
    ismeretek (Word, Excel)
•  Felelősségteljes, önálló 
    munkavégzésre való képesség
•  Magabiztos, határozott fellépés
•  Érvényes emelőgép kezelői 
    jogosítvány
•  Autóipari területen, ill. logisztikai 
    szolgáltatónál szerzett tapasztalat 
    előny

 

A jelentkezni fényképes önéletrajzzal:

veres.viktoria@spedpack.hu 
e-mail címen, vagy

06-70-934-49-31
számon lehet.

Partnercégünk részére 
keresünk

GÉPKEZELŐI
(Feltétel: min.8 általános 

iskolai végzettség, megbízható, 
pontos munkavégzés)

CSOMAGOLÓI
(Feltétel: min.8 általános 

iskolai végzettség, megbízható, 
pontos munkavégzés)

TARGONCAVEZETŐI
(Feltétel:  OKJ bizonyítvány, 

megbízható, pontos 
munkavégzés)

KIEMELT FIZETÉS ÉS 
BUSZJÁRAT

Érdeklődni, jelentkezni lehet:  
(H-P: 8.00-16.00): 
06 30 500 5998,  

hr@astrongroup.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

A Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. márkanevén TE Connectivity egy 
nemzetközileg elismert, passzív elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó 
amerikai tulajdonú multinacionális autóipari beszállító vállalat. Közel 90.000 
munkavállalót foglalkoztat a világ több, mint 50 országában. Magyarországon az 
esztergomi gyárban 1500 fővel működünk.

A TE Connectivity Esztergom  jelenleg a következő pozícióba 
keres munkatársat

RAKTÁROS
AMIT VÁRUNK:
- Raktári területen szerzett 
   szakmai tapasztalat
- Targonca vezetői engedély
- Felhasználói szintű 
  számítástechnikai ismeret 
  (előny SAP)
- Precíz, pontos munkavégzés
- Terhelhető, stressztűrő 
   személyiség

GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐ

AMIT VÁRUNK:
- Minimum 8 általános iskolai 
  végzettség
- Jó látáskészség és kézügyesség
- Precíz, pontos munkavégzés
- Előny: hasonló gyártó területen 
  szerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes jövedelem
- Havi teljesítményprémium
- Karácsonyi pénz
- Iskolakezdési támogatás
- Melegétkeztetési hozzájárulás
- Kulturált, kedvező munkakörülmények
- Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség
- Ingyenes céges buszjárat, Esztergom ~30 km-es körzetéből

Érdeklődne? Jelentkezését munkaerő kölcsönző partnerünkön keresztül, a 
Struktúra Kft. lent megadott elérhetőségére küldve tudjuk fogadni.

Struktúra Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 15.
E-mail:  struktura.kft@gmail.com
Telefon: +36 33 441 021

Piliscsabai Rozifa Kft. a következő 
állást hirdeti meg: 

TARGONCAVEZETŐ
Nagy múltra visszatekintő raklapgyártó cégünk munkatársat 

keres, tArgonCAvEzEtŐ munkakörbe.

Feltétel: Targoncavezetői végzettség és több éves 
tapasztalat ilyen munkakörben

Kitartó személyiség
Precíz munkavégzés

Amit kínálunk: Egy műszakos munkarend
Családias hangulat

Hosszútávú, fi x munkalehetőség
   Kezdő fi zetés nettó 200.000 Ft, 

teljes munkaidő.
munkavégzés helye: Piliscsaba

Önéletrajzát a következő e-mail címre várjuk:  
info@raklapgyartas.hu

Amit kínálunk:
-��havi�bruttó�220.000.-�Ft.�kereseti�
����lehetőség
-��havi�bruttó�40.000.-Ft.�jelenléti�
����bónusz
-��16.000.-Ft/hó�Cafeteria
-��hétvégi�bónusz

Jelentkezés: Munkanapokon�08-16�óra�között!
Tel.: 06 30 500 5998, Email: hr@astrongroup.hu

OPERÁTOROKAT
-��A�havibéren�felül�év�végi�bónusz�
���(1�havi�alapbér)
-��hosszú�távú�munkalehetőség
-��ingyenes�céges�buszjárat
-��munkásszállás�és�munkaruha�
����juttatás

Multinacionális partnerünk 
részére, nyergesújfalui 
munkahelyre keresünk:

ELVÁRÁSOK:           
-  műszaki affi nitás
-  B kat. jogosítvány
-  fogékonyság
-  jó helyzetfelismerő készség
-  kiváló kommunikációs készség, magabiztosság
-  önállóan és csapatban is tudjon dolgozni

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, 
-  változatos munkakör.

Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre 
várjuk: info@alukov.hu

Kereskedelmi érdeklődésű, 
MŰSZAKI VÉGZETTSÉGŰ 

kollégát keresünk szentendrei 
irodába. 

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára 2 műszakos 
munkarendbe, MEGEMELT BÉREKKEL keres betanított munkára

AUTÓÜLÉS 
ÖSSZESZERELŐKET

Az ideális jelentkező: 
- Jól bírja a monoton állómunkát,
- Szívesen dolgozik csapatban
- Megbízható
- Érdekli a japán termelési 
   technológia 

Amit kínálunk:
- Törvényes, bejelentett 
   munkalehetőség
- Ingyenes céges buszjárat, 
- Cafeteria 
- Nemzetközi munkakörnyezet

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:   folyamatos
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Írásbeli önéletrajzokat következő posta-, 

vagy e-mail címre várjuk: 
Magyar Toyo Seat K� ., Személyzeti osztály, 2536 Nyergesújfalu Ipari park 2.

a� zelne@magyartoyoseat.hu vagy hr@magyartoyoseat.hu
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ÚJ ÉV!    ÚJ LEHETŐSÉG!
Az alábbi munkakörökre várjuk jelentkezésüket:

JElEntKEzéS:
Ha�ajánlatunk�felkeltette�érdeklődését,�kérjük,�hogy�részletes�önéletrajzát�küldje�

el�az sdv.allas@summit-dv.hu címre�vagy�postai�úton�a�Summit�D&V�Kft.�
2500�Esztergom,�Ipari�Park,�Dobogókői�út�35.�címre.

Személyesen�is�lehet�jelentkezni�önéletrajz�leadásával�vagy�jelentkezési�lap�
kérhető�a�Társaság�székhelyén�lévő�Biztonsági�Szolgálatnál.

Jelentkezést�követően�minden�pályázónak�lehetősége�van�egy�kötetlen�
személyes�elbeszélgetésre�és�gyárlátogatásra

SzErElŐSori dolgozÓ:
Munka jellege: - betanított, fi zikai állómunka

Feladat:   - autóalkatrészek összeszerelése, sorba 
                                           rendezése szerelési utasítás alapján

Elvárás:  - általános iskolai végzettség
  - monotóniatűrési képesség
  - büntetlen előélet

géPKoCSivEzEtŐ, tArgonCáS AnYAgmozgAtÓ:
Feladat:  - kézi- és gépi anyagmozgatás, 
                                        - áruszállítás
  - áruátvétel-átadás
                                        - áruellenőrzés

Elvárás:   - általános iskolai végzettség
                                        -  „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély 
  - könnyűgép kezelői engedély (targoncavezetői)
  - büntetlen előélet

 mUnKArEnd:
• Munkaidő:    napi 8 óra / heti 40 óra
• Munkarend:    két műszak

CSAtlAKozzon CSAPAtUnKHoz!

 Amit AJánlUnK:
•  versenyképes jövedelem
•  hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
•  határozatlan idejű munkaszerződés
•  alapbéren felüli jelenléti és teljesítmény utáni havi jutalom
•  étkezési támogatás készpénzben
•  13. havi bér karácsony előtti kifi zetéssel
•  képzési támogatás (targonca vezetői engedély, GKI kártya)
•  24 órás csoportos élet- és balesetbiztosítás a világ összes országára 
•  ötletek jutalmazása negyedévente
•  iskolakezdési támogatás
•  hűségjutalom a Vállalatunknál eltöltött évek után
•  ingyenes vállalati buszjárat biztosítása

BŐvEBB inFormáCiÓ KérHEtŐ: +36-33-542-400
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Komárom-Esztergom 
megyében lévő vállalat

Logisztikai és beszerzési 
CSOPORTVEZETŐT 

keres
FELADATOK:
•  Rendelések készítése és követése
•  A termékek áruellátási 
   folyamatának meghatározása
•  Beszállítókkal és vevői 
   partnerekkel való kapcsolattartás
•  Logisztikai események és 
   műveletek követése

ELVÁRÁSOK:
•  Minimum középfokú végzettség. 
•  Logisztika területén szerzett 
   legalább 3-5 éves szakmai és 
   vezetői tapasztalat!
• Jó szervező-, elemző- és 
   kommunikációs készség, precizitás
•  Önállóság, szervezettség
•  MS offi  ce, internet, és egyéb 
   programok minimum középfokú 
   felhasználói ismerete
•  EKAER ismeret.

ELŐNYÖK:
•  Angol nyelvtudás.
•  Felsőfokú szakmai végzettség.
•  Logisztikai területen szerzett 
   egyéb végzettség.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Hosszú távú, biztos 
   munkalehetőség.
•  Egy sikeres üzletág munkájában 
   való részvétel
•  Fejlődési lehetőség
•  Jó hangulatú családias 
  munkakörnyezet.

Jelentkezni: e-mailben küldött 
önéletrajzzal és motivációs levéllel.

 FIZETÉSI IGÉNY MEGJELÖLÉSÉVEL!

veres.viktoria@spedpack.hu 

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, jelentkezni lehet
 minden héten kedden 10.00-11.00 között a cég székhelyén

 (2509 Esztergom-kertváros, retek u. 1.),
  önéletrajzát kérjük mindenképpen hozza magával

vagy az erika.becse-karacsony@lucartgroup.com e-mail címen.

Az olasz lucart csoport magyarországi leányvállalata, a lucart Kft 
(ex BoKK Paper Kft) folyamatosan bővülő papírhigiéniai termékek 

gyártásával foglalkozó üzeme

munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ

PAPÍRIPARI GÉPKEZELŐ
MUNKA JELLEGE: 
- betanított fizikai munka 
FELADATOK:
-  papíripari gépek beállítása, a gépek kiszolgálása, 
   üzemeltetése
ELVÁRÁSOK:
-  gépkezelői tapasztalat
-  minimum szakmunkás bizonyítvány
 ELŐNY:
-  hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
MUNKAREND:
-  napi 8 óra (heti 40 óra) 3 műszakos munkarend

FELADATOK:
-  általános gépszerelési, javítási feladatok ellátása, 

megelőző, tervezett és hibaelhárító karbantartási 
feladatok elvégzése, egyéb villanyszerelési és 
elektromos karbantartási munkák szükség szerinti elvég-
zése

ELVÁRÁSOK:
-  szakirányú iskolai végzettség
-   min 2-5 éves hasonló munkakörben szerzett 
-   tapasztalat
MUNKAREND:
-  napi 8 óra (heti 40 óra) egyműszakos munkarend

AJÁNLATUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, biztos 
    vállalati háttér
-  versenyképes munkabér
-  alapbéren felüli teljesítménytől függő prémium
-  munkába járás támogatása

-  munkaruha

Autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó 
partnerünk számára keresünk azonnali       

kezdéssel betanított munkára

NŐI ÉS FÉRFI OPERÁTOROKAT
Feladatok:
•�könnyű,�álló�fi�zikai�betanított�munka
Amit kínálunk: 
•�8�órás,�két�műszakos�munkavégzés
•�műszakpótlék,�minőségi�pótlék
•�cafetéria,�túlóra�lehetőség
•�igény�esetén�ingyenes�szállás
•�ingyenes�munkaruha
•�ingyenes�céges�busz
•�stabil,�hosszú�távú�munkalehetőség
•�akár�bruttó�200�ezer�Ft�feletti�kereseti�lehetőség
munkavégzés helye:
•�Esztergom,�Ipari�Park

Jelentkezés:�Fényképes�önéletrajzát�az�alábbi�e-mail�
címre�várjuk:�workmateteamkft@gmail.com
telefon:�munkaidőben�a�06/30-655-2074.

Az�ország�egész�területéről�várjuk�a�jelentkezést.
www.workmate.hu���������Nyilvántartási�szám:�2068-1/2012-1100

MUNKATÁRSAKAT KERES

A RELABOR Kft. esztergomi telephelyére 
egy fő RÉSZMUNKAIDŐS 

TAKARÍTÓNŐT keres.
Akár megváltozott munkaképességűek 

jelentkezését is várjuk.

Jelentkezni lehet a +36 33 312-912 
telefonszámon, vagy a relabor@relabor.hu 

e-mail címen.

A RELABOR Kft. MŰVEZETŐ 
munkatársat keres!

A Relabor Foglalkozási Rehabilitációs Kft. 
pályázatot hirdet kertészeti művezetői 

munkakör betöltésére. 

A pályázati kiírás a Relabor Kft. honlapján 
érhető el. 

Jelentkezni lehet: relabor@relabor.hu

A Relabor Foglalkozási Rehabilitációs Kft dorogi ágazata, felvételt hirdet KERTÉSZETI 
SEGÉDMUNKÁS, valamint KERTÉSZETI KISGÉPKEZELŐI munkakörbe.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk. 
Bérezés próbaidő leteltével megegyezés szerint.

Érdeklődni telefonon, munkanapokon 8-13 óra között a 06-30/822-9662 telefonszámon lehet, 
valamint a munkaugy@relabor.hu e-mail címen önéletrajz eljuttatásával.

időpont egyeztetés után a személyes megbeszélésre kérjük hozza magával a 
munkaképesség csökkenésre /egészségkárosodásra, valamint a kapott ellátásra 

vonatkozó utolsó, jelenleg érvényes határozatait, igazolásait/

A RELABOR Kft. ALVÁLLALKOZÓKAT keres PARKFENNTARTÁSI tevékenység végzésére!
A Relabor Foglalkozási Rehabilitációs Kft. szolgáltató ágazata parkfenntartás tárgykörben 

alvállalkozókat keres vegetatív időszakban történő folyamatos munkavégzésre 
Komárom- Esztergom Megyében.

Érdeklődni a relabor@relabor.hu e-mail címen, vagy munkanapokon 8:00-14.00.–ig 
az alábbi telefonszámon lehet: 06-33-442-269.

A Rozifa Kft.1990 óta teljes 
magántulajdonú cég, mely 

alaptevékenységeként rakodólapok 
gyártásával, újrahasznosításával 

illetve kereskedésével foglalkozik. 
Azonnali kezdéssel 

munkatársakat keresünk az alábbi 
pozícióba:

BETANÍTOTT SEGÉDMUNKÁS
Egy műszakos munkarend
Családias hangulat
Hosszú távú, fi x munkalehetőség

ELVÁRÁSOK:
Kitartó személyiség
Minimum 8 általános iskolai végzettség
Precíz munkavégzés
Számítógépes alapismeretek előnyt jelentenek

FELADATOK:
Raklapok gyártása gépi munkavégzéssel
Munkaterület rendben tartása

FIZETÉS NETTÓ 180.000 FT

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Piliscsaba

Jelentkezés:
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 

info@raklapgyartas.hu

Dorogi építőipari K� 
KONTÉNERGYÁRTÁSHOZ 
és ÁLPADLÓSZERELÉSI 

munkához ügyes, 
könnyen betanítható 

dolgozót és 
VILLANYSZERELŐT 

felvesz.
(előny az építőipari szakképzettség 

és gyakorlat)

Tel: 30/ 9490 441

Szlovák-magyar
nyelvû kollégát

keresünk
Solymárra

- betanított munka reklámcégnél
- jó kereseti lehetõség

- hosszútávú, bejelentett 
jövedelem, heti kifizetéssel
- bejáráshoz költségtérítés
Érdeklõdni: 20/9346-852
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OPERÁTOR, 

GÉPBEÁLLÍTÓ 
és TARGONCÁS 
MUNKAERŐT 

keresünk Esztergom 
környékéről.
Bejárás céges 
buszjárattal. 
2 műszakos 
munkarend.

A jelentkezni 
fényképes 

önéletrajzzal:
veres.viktoria@spedpack.hu 

e-mail címen, vagy

06-70-934-49-31
számon lehet.

Pilisjászfalui sütőipari 
üzembe

· Pék szakmunkás és 
betanított munkás

éJSzAKAi műszakba
· dagasztó

· betanított termékgyártó 
(táblás)

· árukiadó
nAPPAli műszakba

· betanított termékgyártó 
(táblás)

munkatársat keresünk

Pilisjászfalu, Tinnyei út 1.  
személyesen H-P:  de. 9-11 között, 

vagy a svabpekseg@mail.datanet.hu 
címen önéletrajzzal.

+36 30 343 7742

Jelentkezés az alábbi 
telefonszámon, illetve az 

üzemben, vagy e-mail-ben.

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

géPKoCSivEzEtŐt KErESÜnK!

“C” kategóriás jogosítvánnyal, 7,5 tonnás teherautóra, jó kereseti 
lehetőséggel. Kezdők jelentkezését is várjuk!

Információ: H-P 16 óráig a 06-30/343-4495-ös telefonszámon.
Jelentkezni önéletrajzzal a tgk.allas@gmail.com címen.

A Baumit Kft. – amely osztrák tulajdonban lévő, nemzetközi 
építőanyag-ipari konszern magyarországi leányvállalata – 
1990-es alapítása óta mára már a hazai építőipar vezető cégei 
közé tartozik. Tevékenységét innovatív építőipari termékek, 
vevőorientált szolgáltatások és dinamikus fejlődés jellemzi.

A cég székhelyére Dorog és vonzáskörzetéből
FOLYAMATOS MUNKARENDBE 

KÉZI ÉS GÉPI ANYAGMOZGATÓ 
munkatársat keres.

Feladatai közé tartozik:
Az�üzemvezető�utasításai�alapján
•�����termelési�feladatok�ellátása,
•�����csomagoló�berendezés�kezelése,
•�����késztermék�raklapos�mozgatása,
•�����termelés�koordinátori�/�karbantartói�feladatok�ellátásában�
������segítségnyújtás
•�����áruátvétel,�árubetárolás,
•�����termelési�területek�takarítása,
•�����egyéb�termelési�feladatok�ellátása.

Elvárások: 
Jövőbeni�kollégánk�kiegyensúlyozott,�megbízható,�pontos,�
dinamikus�és�rendelkezik�
•�����középiskolai�végzettséggel
•�����targoncavezetői�jogosítvánnyal�legalább�3312,�3324�számú�
������gépcsoportokra

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
•�����műszaki�irányú�végzettség
•�����karbantartási�ismeretek,�gyakorlat

Amit kínálunk:
•�����versenyképes�jövedelem,
•�����fi�atalos,�jó�hangulatú�csapat,�színvonalas�vállalati�környezet,
•�����fejlődési�lehetőség.

Pályázóink�fényképes�önéletrajzát�2017. január 31-ig  �
várjuk�a�következő�címre:

• levelezési cím: Baumit Kft. 2510 dorog, Baumit út 1.
• E-mail: allas@baumit.hu • Tel.: +36 33 512910/245. mellék 

Takarító cég keres HÖLGYET, 
változó műszakbeosztásba, 
,az esztergomi ipari parkba. 

Bejárás a cég buszaival.  

Érd.:06-20/582-5282

INNOVATIV�AUS�TRADITION

Kienle + Spiess Hungary Kft. 
A Kienle + Spiess Csoport 
a prés- és nyomásos 
öntészeti technológiák 
területén több mint 75 
éves múltra tekint vissza.  
A legkorszerűbb gyár-
tási technológiák mentén 
világszerte kínálunk 
energiahatékony részegy-
ségeket villanymotorokba 
és generátorokba.
Több mint 1.200 munka-
társunk nevéhez köthetők  
innovatív termékeink, 
műszaki megoldásaink és 
szolgáltatásunk.

www.kienle-spiess.com 

Hatékony szervezetünk 
állandóan bővül, így olyan  
kiváló munkatársakat 
keresünk, akik képesek 
proaktívan gondolkodni, 
önállóan dolgozni.

Európában piacvezető multinacionális cég 
munkatársakat keres! 

Gyárunk villamos gépipari termékeket gyártó nemzetközi 
vállalatcsoport gyorsan fejlődő tagja. Munkatársakat keresünk 

az alábbi munkakörre:

Feladatok:
-  Prés és horonykivágó gépek kezelése, 
    lemezmegmunkálás
-  Gyártásközi ellenőrzés, mérések
-  Termékek csomagolása
-  Szükséges dokumentációk elkészítése, 
    munkalapok kitöltése

Elvárások:
-  Fizikai terhelhetőség, monotonitástűrés
-  Többműszakos munkavégzés

Előnyök:
-  OKJ-s, 1.2.1 Híddaru, futódaru kezelő tanúsítvány
-  Fémmegmunkáló gépek ismerete
-  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

munkavégzés helye: TOKOD

Kienle + Spiess Hungary Kft.
2531 Tokod, Kossuth Lajos út 130.

palyazatok@kienle-spiess.com 

GÉPKEZELŐ

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük 
önéletrajzát a betölteni kívánt munkakör 

megjelölésével juttassa el az alábbi elérhetőségek 
egyikére:

CNC gépeket forgalmazó cég keres angolul jól 
beszélő, IRODAI MUNKÁBAN JÁRTAS KOLLÉGANŐT!

Bérezés: 160.000 Ft + egyéb juttatások. 
Párkányiak jelentkezését is várjuk!

Ajánlatokat a cnchungaria@cnchungaria.hu címre várom.
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A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, 
a VAJDA-PAPÍR KFT. munkatársakat keres 

folyamatosan bővülő csapatába
GÉPKEZELŐ, GÉPBEÁLLÍTÓ 

CSOMAGOLÓ 
TARGONCAVEZETŐ 

KARBANTARTÓ LAKATOS 
pozíciókba

Amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér 
• Teljesítménybónusz 
• Cafetéria 
• Túlóra pótlék
•  Budapestre bejárás 

költségtérítése
• Hosszútávú, bejelentett, folyamatos munka
• Megbízható vállalati háttér
• Többműszakos munkarend
Kezdés: folyamatos, azonnali
Munkavégzés helye:

1239 Budapest, Ócsai út 8.
Önéletrajzaikat a  

karrier@vajdapapir.hu e-mail 
címre várjuk, a tárgyban a megpályázott 

munkakör pontos megnevezésével.

 

gépipari üzemünkbe keresünk 

érdeklődni lehet: garami tamás üzemvezetőnél
Írásban: 2081 Piliscsaba, Kálvária út 50-52.

telefonon: 26-575-523 / 36 30 737-6996
E-mail: t.garami@euroknife.com

Amit                       - versenyképes jövedelem
   - Szerződéses ingyenes buszjárat
   - étkezési hozzájárulás
   - önkéntes nyugdíjpénztári befi zetés
                     - Cafeteria juttatás 
   - munkaruházat

KÍnálUnK:

EgYEngEtŐ 
mUnKAKörBE 

SÍKKöSzörŰS mUnKAKörBE
valamint 

gYAKorlAttAl nEm rEndElKEzŐKEt BEtAnÍtJUK!

SOFIDEL HUNGARY

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát várjuk az 
Hr.Sofi delhungary@sofi del.com címre, vagy személyesen leadható az 

alábbi címeken: 2518 leányvár, vaskapupuszta (volt Forest 
telephely), ill. a 2541 lábatlan, rákóczi út 105. (volt Forest telephely)

géPKEzElŐ FElAdAtKör:
•��Gépsor�folyamatos�üzemeltetése,�beállítások,�átállások�
���végrehajtása,
•��Gyártásközi�műszaki�hibák�elhárítása

tArgonCAvEzEtŐ FElAdAtKör:
•��Alapanyagok�befogadása,�mozgatása,�raktározása,
•��Késztermékek�kiadása,�mozgatása
ElváráSoK:
•��gépkezelő/ gépbeállítói / gépmesteri�pozícióban�szerzett�
���szakmai�tapasztalat
•�mechanikus�szerelésben�szerzett�jártasság
•�műszaki�érzék�/�végzettség
•��targoncavezetőnél��vezetőüléses�targoncavezetői�engedély�
•��min.�8�általános�iskolai�végzettség
•��hasonló�területen�szerzett�tapasztalat
•��önállóság�és�csapatmunkára�való�képesség
•��több�műszakban�történő�munkavégzés�vállalása
•��Lábatlan�és�Leányvár�telephelyeken�történő�munkavégzés�
���vállalása

Amit KÍnálUnK:
•��versenyképes�jövedelemcsomag,�éves�Cafeteria�keret
•��szakmai�fejlődés�és�továbbképzés�egy�dinamikus�nemzetközi�
���vállalatnál
•��felelősségteljes�pozíció,�határozatlan�idejű�szerződés
•��buszos�beszállítás�az�alábbi�területekről:�Süttő,�Lábatlan,�
���Bajót,�Tát,�Dorog,�Kesztölc,�Leányvár�térségéből

géPKEzElŐ, tArgonCAvEzEtŐ
mUnKAtárSAt KErESÜnK

LAKATOS 
MUNKATÁRSAKAT 

KERESÜNK 
Esztergom 

környékéről.
Bejárás céges 
buszjárattal. 
2 műszakos 
munkarend.

ELVÁRÁS: 
Szakirányú végzettség

Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk!

A jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal:

veres.viktoria@spedpack.hu 
e-mail címen, vagy

06-70-934-49-31
számon lehet.

Legyen Ön is munkatársunk!

ÁruÁtvéteL vezető,
KészLetgAzdA, eLAdó

munkatársakat keres!
Jelentkezését kérjük küldje el a 

hust341hr@praktiker.hu címre!

Az esztergomi 

Nagy múltú, német tulajdonú vállalat csolnoki telephelyére 
elektromos kábelfák, ill. kábelkötegek gyártásához, a következő 

munkakörökbe keres munkavállalókat:

Amennyiben hirdetésünk felkeltett e érdeklődését és megfelel az 
elvárásoknak,kérjük jelentkezzen személyesen a következő elérhetőségen:

2521 Csolnok, Petőfi  Sándor utca 92.Tel.: 06-33-516-600

álláSlEHEtŐSég

minŐSégBiztoSÍtáSi mUnKAtárS

Feladatok:
- vágó- és egyéb gépek beállításának elvégzése és karbantartása
- termelés folyamatosságának biztosítása
- 2-3 műszakos munkarend vállalása

Elvárások:
- műszaki jellegű végzett ség
- önálló, megbízható, precíz munkavégzés
- jó kézügyesség, éles látás
- lakhely Csolnok közvetlen vonzáskörzete 

Előny:
- termelő cégnél szerzett  min. 2-3 éves szakmai tapasztalat
- német nyelvtudás

géPBEállÍtÓ

Feladat:
- Betanított  gyártási és összeszerelési munkafolyamatok ellátása
- Munkautasítások, belső szabályzatok és előírások betartása
- Munkaterület ti sztán tartása
- Egyéb adminisztratí v feladatok ellátása

Elvárások:
- Min. 8 általános iskolai végzett ség
- Jó kézügyesség, éleslátás
- Monotónia tűrés, terhelhetőség
- Önálló, megbízható, precíz munkavégzés
- 2-3 műszakos munkarend vállalása 

Előny:
- Hasonló területen szerzett  tapasztalat
- Azonnali munkakezdés

Amit kínálunk:
- Stabil hátt ér
- Kellemes munkahelyi légkör
- Hosszútávú munkavégzés
- Ingyenes céges buszjárat 
- Betanítás helyben

Munkavégzés helye:
- Komárom-Esztergom megye, CSOLNOK

öSSzESzErElŐ oPErátor

Feladatok:
- gyártásközi mérés és ellenőrzés: metszetek és minták készítése és 
  kiértékelése
- dokumentálás, mérési jegyzőkönyvek készítése
- mérőeszközök kalibrálása

Elvárások:
- középfokú műszaki végzett ség
-német nyelvtudás és számítógépes felhasználói ismeretek
- önálló, megbízható, precíz munkavégzés

Előny:
- hasonló területen végzett  tapasztalat

Tandem�speciál�Kft.�
C + E kategóriával 
- gKi KártYávAl 

rEndElKEzŐ 
nEmzEtKözi 

géPJármŰvEzEtŐKEt 
keresünk�azonnali�
kezdéssel�tandem 
szerelvényekre, 

Körfuvaros�munkára.�
Esztergomi�
telephelyről�

indulás-�érkezés
Alapbér + napidíj

érd: 06-30/9136-255
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, 
BONTÁS NÉLKÜL, CSATORNA KAMERÁZÁS, 
HIBAHELY MEGHATÁROZÁS, GARANCIA!

TEL.:06-20-336-1583, 06-30-317-3855

PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, 

szigetelése színes, mintás 
zsindelylemez ráolvasztással,  

15 év garanciával, referenciákkal.
Tetőfelújítások, átfedések, javítások.

Korrekt�ár,��precíz�munka.

A K C I Ó !
ingyen kéményfelújítás, 

50%   ereszcsatorna felszerelés.
tavaszi feliratkozóknak 

25-30%   kedvezmény! 
Tel.:06-20/328-0466

INGATLAN

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL 
LAKOTT INGATLANT, CSALÁ-
DI HÁZAT VAGY LAKÁST VEN-
NÉK! OTTLAKÁS NÉLKÜL ÉLET-
JÁRADÉKKAL, ELTARTÁSSAL 
06(30)950-3134

ELADÓ! Leányváron, a Vasút 
utcában, Pilisre néző 300 négy-
szögöles telken 180 m2-es és 2 
szintes családi ház. 4 és fél szo-
bás-2 konyha,2 fürdőszoba,2 
külön bejárattal. Fűtés: gáz és 
vegyes tüzelés. A telken gyü-
mölcsös, geotermikus garázs, 
pince, üvegház és ásott kút van.
Vasútállomáshoz és buszmegál-
lóhoz közel...kb 300m.Irányár: 
27 MFt. 06-30/28-40-415. 
Magánkézből-magánkézbe!!! 

Dorogon a Màtyàs kiràly utcàban 
csalàdihàz tulajdonostól eladó. 
12,2 MFt. 70-648-9913

BÉRLEMÉNY

ALBÉRLET KIADÓ! Esztergom, 
Bánomi ltp 4.em. 2 szobás, 
bútorozott, gépiesített, erké-
lyes, alacsony rezsijű ALBÉRLET 
KIADÓ! Gyönyörű panoráma,40 
EFt+rezsi+ 1 havi kaució-azonnal 
költözhető. 06-30-192-562-1

Apró

ÁGI -FAKER KFT. 
Tölgy,�bükk,�cser�

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós��
9.000 Ft/ m3�

Tel: 70-366-0733

FALTISZTÍTÁS 
RADÍROZÁSSAL! 
20/441-4661

HEIRA ÉTTEREM Kiszállítás a hét minden napján!
Tokodaltáró, Tokod, Dorog, Esztergom, E-Kertváros, 

Tát, Nyergesújfalu helységekbe.
Menü házhozszállítva 700 Ft, 

helyben fogyasztva 600 Ft.
Az egyszer használatos doboz ára + 50 Ft.

Hidegtálak készítését vállaljuk!

Megrendelés: 06 70 381 7959, 06 30 334 1610
Kiszállítás a hét minden napján!

Tokodaltáró, Tárna u. 1.
Megrendeléseiket előző nap fogadjuk!

B Menü
Jan. 23. H.        Gulyás leves, 
                             Ízes bukta  
Jan. 24. K.         Karalábéleves, 
                             Pirított máj burgonya savanyúság
Jan. 25. Sz.        Brokkolileves  
                             Sertés rizottó                 
Jan. 26. Cs.        Zöldségleves 
                             Sajtos sűlt cs.comb kukoricás rizs
Jan. 27. P.          Bableves 
                             Császármorzsa lekvár
Jan. 28. Szo.      Tojásleves 
                             Rakott zöldbab
Jan. 29. V.         Húsleves, 
                             Stefánia vagdalt burg. párolt káp

A Menü

Diós tészta
Szárazbabfőzelék 

s.pörkölt
Rántott szelet 

zöldséges bulgur
Bakonyi s.tokány 

tészta

Zöldséges húsos tészta

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.

TAVASZI  FELIRATKOZÓKNAK   
25-30%   kedvezmény! 

DEKRA Akademie Kft.
Induló tanfolyamaink:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015),

• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032),

• Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)

• Tűzvédelmi előadó (E-000683/2014/A041)

   OKJ-s tanfolyamok, valamint
• 5 évenkénti kazános továbbképzés,
• Tűzvédelmi szakvizsgák,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam,
• Regisztrált gázszerelők továbbképzése. 

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu
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Tel.: +36 20 321 4710, +36 30 351 4260
E-mail: matyas.anna60@gmail.com

Az Ön Ingatlanszolgáltatója!
2017BEN IS SOK 

SZERETETTEL VÁROM 
RÉGI  ÉS LEENDŐ 

ÜGYFELEIMET!

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorkerék-
párokat, oldalkocsit, motorkulit 
valamint ezek alkatrészeit. Érde-
kel fellelt, hiányos és romos álla-
potig is, pl.: Pannonia, Jawa, 
Velorex, Csepel, Zündapp, 
NSU, BMW, Simson. Házhoz 
megyek! Készpénzzel fizetek. 
06-20/519-6079

Roncsautóját megvásáro-
lom adásvételi szerződéssel. 
06-20/476-2356

Roncs-és használt autót vásáro-
lok adásvételivel. 06-20/509 
0961

RÉGISÉG

RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt, 
pengőt, forintot, koronát, külföl-
di és magyar pénzeket, Ferenc 
József/Horthy kitüntetést VÁSÁ-
ROLOK. Hívjon bizalommal! 
06-70/306-5352 

Tanárdiplomás régiséggyűj-
tő antik könyveket, régi tárgya-
kat, képeslapokat készpénzért 
vásárol.06-70/2849215

Készpénzért veszek bake-
lit lemezeket, diafilmeket, dia-
vetítőt, régi pénzeket, kitün-
tetéseket. Ingyenes kiszállás! 
06-30/194-9356

ÁLLÁS

Kertvárosi dohányboltba tel-
jes munkaidőre eladót kere-
sünk azonnali kezdéssel. Fény-
képes jelentkezését várom a 
kertvarositrafik@gmail.com-ra.

Kőműves vagy? Munkát keresel? 
Hívj bizalommal! 70/941-7152

Csatornamosó, szippantó autó-
ra segédmunkást felveszek. 
20/957-3841

25 éves, diplomás, jó kiállású, 
dorogi fiatalember turisztikai és 
fuvarozási tapasztalattal, angol-
német nyelvtudással, saját gép-
járművel keresi új munkahe-
lyét. Nyitott minden lehetőségre. 
+3620/924 4510

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

Karbantartót keresünk Eszter-
gom-kertvárosi betonelemgyár-
tó üzembe. Feltételek: hegesztői 
vizsga, szerkezeti és géplakatos 
szakmákban jártasság, maró- és 
esztergagép kezelésében jártas-
ság. 0633-419-187

Dorogra az Elvis gyorsétterem-
be keresünk gyorséttermi eladót! 
Jelentkezni lehet facebook olda-
lunkon önéletrajzzal, vagy telefo-
non: 06 30/277-1822

POMÁZI KERTÉSZET- kertész 
szakmunkás férfit felvesz márci-
usi kezdéssel, kertépítés és ker-
tész munkakörbe. Kertészetünk-
be keresünk 1 fő friss nyugdíjas 
ELADÓT. 06-30/96-28-863

Az esztergomi ipari parkba taka-
rítókat keresek 4-6 órában iroda 
takarítására, illetve 8 órában, két 
műszakban. 06-30/655-2074, 
workmateteamkft@gmail.com

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+ jutalék). 
06-30/650-6088

CNC marós munkatársakat egye-
di és sorozatgyártásra. Feladat 
HAAS és Hurco CNC eszterga és 
marógépek programozása. Elvá-
rás: Szakirányú végzettség, Önál-
ló, precíz munkavégzés, terhel-
hetőség. Jelentkezés: fmlparts@
fmlparts.com e-mail címen, vagy 
a 06-26-330-155 / 11 m.

Egyetemes eszterga és marógé-
pekre  munkatársakat keresünk 
egyedi és sorozatgyártásra. Elvá-
rás: Szakirányú végzettség, Önál-
ló, precíz munkavégzés, terhel-
hetőség. Jelentkezés: fmlparts@
fmlparts.com e-mail címen, vagy 
a 06-26-330-155 / 11 m.

Férfi munkaerőt keresünk betaní-
tott éjszakai munkára Esztergom-
ba, a Suzuki gyár területére. Érd: 
8.00-17.00, 06-30/184-2912

Pilisjászfalui panzió és szabad-
időközpontba azonnali kezdéssel 
keresünk főállású és beugrós pul-
tost. Környékbeliek jelentkezését 
várjuk! Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: info@topiqcenter.
hu, 20/555 2621

Az Esztergom-kertvárosi Pala piz-
zéria konyhalányt keres. Jelent-
kezni az üzletben vagy telefonon 
lehet: 06 30/277-1822

Alkalmi takarítókat keresünk 
Esztergomba hétvégi mun-
kavégzésre Érd: 8.00-17.00, 
06-30/184-2912

Pilisvörösvári fémmegmunká-
ló üzemünkbe AWI/CO hegesz-
tő munkatársat keresünk azon-
nali kezdéssel! Elvárások: önál-
ló munkavégzés, mérőeszkö-
zök használata. Jelentkezés: 
fmlparts@fmlparts.com e-mail 
címen, vagy a 06-26-330-
155 / 11 m.

OKTATÁS

Általános iskolás gyermekeknek 
zongora- és szolfézsoktatást vál-
lalok! 06-20/238-5112

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

16 és 18 személyes autóbusz-
szal vállalunk belföldi -és nem-
zetközi személyszállítást cso-
portok részére, egynapos belföl-
di kirándulások szervezését és 
lebonyolítását, esküvők, rendez-
vények résztvevőinek szállítását. 
+36-70-336-3514, weboldal: 
www.ddperfekt.eu

Villanyszerelés! Házak, lakások 
felújítása,  villanybojler takarítás,  
biztosítéktábla szerelés. Hibael-
hárítás. 06-20/254-7428

Sorselemzés születési dátum-
ból és Tarot kártyából. Ha kíván-
csi, milyen lehetőségei vannak a 
közeljövőben, akkor hívjon bát-
ran! Időpontegyeztetés: 06 70 
511- 3782



2017. január 20.� ���11

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

TŰZIFA

tölgy, bükk, gyertyán�
hasítva,�ömlesztve�m3-ben

(1mx1mx1m)�
2m3   =���27.000 Ft
3m3  =���40.500 Ft
4m3  =���54.000 Ft

Akác megrendelhető 15.000Ft/m3

Díjtalan házhoz szállítás!

Szekér�István�
+36-20/4450-159

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

Burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46
+421/903-01-99-54

Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
10.500 Ft/m3 

tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

13.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
14.500 Ft/m3

4m3-től 20 km-es körzetben 
ingyenes házhoz szállítás!

Kiszállítás Szlovákiában is!

KÖLTÖZTETÉS-LOMTALANÍTÁS-
BONTÁS Profi  rakodókkal.
Igény szerint raktározással.

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

BURKOLÁS! BELSŐ-KÜLSŐ 
CSEMPÉZÉS METLAKIZÁS. GYOR-
SAN, SZÉPEN, OLCSÓN. ELŐ-
JEGYZŐKNEK KEDVEZMÉNYES 
ÁR! 06-20/328-0466

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

ÜDÜLÉS

Üdülés Bükfürdőn! Január 
25-31-ig, február 01-07-ig, 18 
000 Ft/7 nap. 0630/496 0521

VEGYES

Gázkészülék alkatrészeket kere-
sek. 06-30/9503-134

Szarvasagancsot, hullott 
agancsot, trófeákat vásárolok! 
20/4762356

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 06-70/6026-229

Eladó 100x50 cm-es vászon-
zsák (terménytárolásra) 
06-20/268-5533

Borvásár! Saját házi készí-
tésű fehér boromat eladom 
250 Ft/liter. 06-30/473-8004, 
06-30/967-6933

Ipari ezüst, platina, palládium, 
amalgám felvásárlása, helyszínen 
kp. fizetéssel. 06-70/292-1004

VADÁSZHÁZAMBA trófeákat, 
hullott szarvasagancsot, vadász-
hagyatékokat, gyűjteményeket 
vásárolok. 06-30/849-47-86

MARIANN TŰZIFA 
ÉRTÉKESÍTÉS

tölgy, Bükk, gyertyán 
hasítva, ömlesztett m3 = 1mx1mx1m.

13.000 Ft/m3

Akác - hasítva, ömlesztve.

16.000 Ft/m3

4m3-től 20 km-es körzetben 
ingyenes házhoz szállítás

SZLOVÁKIÁBAN IS!

Tel: 06-20/251-63-75 vagy
+421/944-68-90-66

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

i m P r E S S z U m

megjelenik: Bajna,�Csolnok,�Dorog,�Dömös,�
Esztergom,�Esztergom-Kv.,�Lábatlan,�Tát,

Leányvár,�Nyergesújfalu,�Pilismarót,�Párkány
Piliscsaba,�Pilisszentiván,�Solymár,�
Pilisvörösvár,�Tinnye,�Pilisjászfalu,�

Pilisszentkereszt,�Visegrád,�Dunabogdány,�
Tahitótfalu,�Csobánka,�Pomáz,�Szentendre

minden pénteken 50000 Példányban
�lapzárta:�Hétfő�16.00�óra

Felelős kiadó: Egom�Infó�Kft.�-�
Dienes�Zsolt�-�ügyvezető�igazgató

Tel.:�+36-70/612-8375
Felelős szerkesztő: 

Földesi�Márta���Tel.:�+36-30/411-3921
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�grafi�kai��megoldások,�
szerzői�jogvédelem�alatt�állnak!�Máshol�történő�
felhasználásához�a�szerkesztésért�felelős�személy�

engedélye�szükséges!
www.szuperinfo.hu

06-30-294-1478 
Esztergom Lázár V. u. 46

www.kisbuszkolcsonzo.hu

BÉRELHETŐ9 fős kisbuszok és
3 személyes zárt 

kisteherautók 
BÉRELHETŐK 

9.000 Ft-tól/nap

TV ÉS HIFI JAVÍTÁS!
SZERVÍZ: 

Esztergom, Simor János u.102.
Tel.: 06-70-335-6667

FÜRJTOJÁS kapható!
Dorog, Szt. Imre u. 50. - folyamatosan

FriSSEn vágott, KonYHAKéSz 
FÜrJ-éS nYÚl rEndElHEtŐ! 

+36-30 412 0370

Tinta Shop 
Nyomtató Kellékanyag Szaküzlet 

2510 Dorog, Bécsi út 54. 
Nyitva tartás: H-P: 09:00–16:00, Telefon:  06-20/241-0565

- Eredeti- és utángyártott tintapatronok, 
   lézertonerek
- tintasugaras- és lézernyomtatók
- irodai papíráruk, kellékek
- Új, kártyafüggetlen mobil és okostelefonok
- Számítástechnikai kellékek, kiegészítők

AKCIÓ!!! Hirdetésünk felmutatása esetén 
5% kedvezmény nyomtató kellékanyagokra! 

Kínálatunk, Szolgáltatásaink: 

lapzárta
 kedd 12 óra

Vozák Csanád
+36-30/454-4276

csani.vozak.cv@gmail.com

- Házfelújítás felsőfokon
- Megbízható 
   minőség
- Teljeskörű 
  garancia

ASZTALOS MUNKÁK
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÁS
FESTÉS - BURKOLÁS
KŐMŰVES MUNKÁK
BÁDOGOS MUNKÁK

Kecskés Tamás kőműves mes-
ter vállal:  KŐMŰVES  ÉS BUR-
KOLÓ MUNKÁT, TÉRKÖVE-
ZÉST, HŐSZIGETELÉST, GIPSZ-
KARTONOZÁST ÉS FESTÉST. 
+36-70/941-7152

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ tele-
pítése! PALACKOS ÉS VEZETÉ-
KES GÁZKÉSZÜLÉKEK garancia 
utáni javítása, évenként kétsze-
ri időszakos ELLENŐRZÉSE, KAR-
BANTARTÁSA, LAKÁSFELÚJÍTÁSI 
TANÁCSADÁS. MOFÉM csaptele-
pek javítása. Fali kazánok, átfolyó 
rendszerű vízmelegítők. Ifj. Sza-
bó Imre GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ 
06-30/950-3134

Vállalok! Redőnyök javítását, 
beszerzést, szerelést! Árnyé-
kolástechnika. Nyílászáró cse-
re, teljeskörű lebonyolítása. 
06-70/389-1626

Nyílászárók passzítása, szi-
getelése, redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, szalagfüggö-
nyök, harmonikaajtók, javítá-
sa, készítése. Penészmentesí-
tés. www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógy-
növényes lábáztatás. Fájdalom-
csillapítás szükség esetén. Maxi-
mális fertőtlenítés! PRECÍZ MUN-
KA-IGÉNYES LÁBAK. A szolgálta-
tás végén lábmasszázs. HÍVÁSRA 
HÁZHOZ MEGYEK! HÉTVÉGÉN IS 
DOLGOZOM! Idősek és problémás 
lábúak jelentkezését is várom. 
06(30)210-44-68.

Teljeskörű lakásfelújítás, dryvit 
szigetelés, ácsmunkák, építő-
ipari munkák kivitelezése. Hív-
jon bizalommal 06-70/519-
4736, www.alaptoltetoig.hu

Szobafestés, mázolás, tisz-
tasági festés. Precíz mun-
ka gyorsan, szépen és olcsón. 
06-20/328-0466
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Varázskő  Kft.
tEmEtKEzéS

SÍrKŐ
virág

2085 Pilisvörösvár, Fő út 2/C.
Tel: 06-26/330-205

Temetkezési ügyelet: 0-24
Tel: 06-20/9126-458, 06-20/9679-849

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

Jövőkulcs Classic

nyugdíjprogram

Garantált nyugdíjbiztosítás 
 20%-os adójóváírással 
 kiszámítható befektetéssel, 
 választható kiegészítő biztosítással betegség 

és baleseti rokkantság esetére.

UNIQA Biztosító Zrt., Esztergomi biztosítási ügynökség 
Fekete Éva, ügynökségvezető · eva.fekete@uniqa-net.hu
2500 Esztergom, Bajcsy-Zs. út 25. 
Tel: +36 70 636-4827, +36 70 949-8470, +36 33 314-847
www.uniqa.hu 
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Az átvételhez szükséges okmányok: személyi igazolvány,  
adóazonosító kártya, lakcímkártya. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitva tartás:  
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Adagolható vas: 48 Ft/kg

Lemez: 40 Ft/kg

Tel.: 06 23 360 149

dorogon kiadó 
szobát, vagy 

albérletet keresek!
társbérlővel is, 

azonnali költözéssel!
tel: 20-238-5112

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70/419-9000

AJTÓFELÚJÍTÁS!
Bontás nélküli

Régiből újat
akár 1 nap alatt!

Partner
Mester

Beltéri és bejárati ajtókra!


