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

A Liegl & Dachser Kft pilisvörösvári telephelyére 
keresünk munkatársat két műszakos munka-
rendbe 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.

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�teljesítményprémium�+�Cafeteria�
•��kiváló�munkakörülmények

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

Ha�ajánlatunk�felkeltette�érdeklődését�várjuk�önéletrajzát�az�
andrea.nyulas@dachser.com�címre,�vagy�személyesen�leadható�

a�Dachser�telephelyen:�2085 Pilisvörösvár ipartelep u. 1

rAKTároS

Akciós, nem kizárólagos 
2% megbízási szerzôdés!
Leinformált ügyfeleink 
részére keresünk Dorog 

és Esztergom 
vonzáskörzetében 

ELADÓ, illetve KIADÓ 
ingatlanokat!

Tel.: 0630 395 94 90
E-mail: kozak.mark93@gmail.com
Web: www.kozakingatlan.hu

BUDakalÁsZ  
auchan Üzletsor

Budakalász, Omszk Park 1.
Tel.: 20/467-4258

Az akciós árak 2017. 01. 01-31. között, ill. a készlet erejéig érvényesek! A ter-
mékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek. 
Áraink fogysztói árak, melyek az ÁFA-t tartalmazzák. Két akció egymássalnem 
vonható össze. Az étrend-kiegészítők nem helyettesíthatik a kiegyensúlyozott, 
változatos étrendet és az egészséges életmódot.

-30% 
kedvezmény 

minden 
szemüveglencsére

-20-50% 
kedvezmény 

szemüveg-
keretekre

ingyenes lÁtÁsviZsgÁlat!

tel: +36-30/311-2296

Dorog, Bécsi út 61.

-50% 

kedvezmény 

napszemüvegekre

a kedvezmények február 28-ig érvényesek!
az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

KERTEK, SZŐLŐK, 
GYÜMÖLCSÖSÖK 

SZÁNTÁSA, 
ROTÁZÁSA, 

KIS TRAKTORRAL. 
FŰKASZÁLÁS, 

ESŐCSATORNA 
TISZTÍTÁS. 

TEl: +36(30)247-8933
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Esküvõi

Tánczenekarommal�esküvőkön�
fellépést�vállalok!
Tel:�20-238-5112

Valami régi, Valami új, Valami kölcsönkapott, Valami kék
Something old and something 
new, something borrowed 
and something blue..., azaz 
„”Valami régi, valami új, valami 
kölcsönkapott, valami kék!””. 
A mai világban is, amikor a 
modernizmus ural minden 
területet, a menyasszony 
esküvője alkalmából való 
,,feldíszítése”, és egyéb esküvői 
hagyományok és babonák 
nagyon fontosak maradtak. 
És ki nem hallott még arról a 
,,kötelező” esküvői szokásról, 
hogy a menyasszonynak 
viselnie kell valami régit, 
valami újat, valami kölcsön 
vett dolgot és valami kéket? 

Egy ilyen érzelmekkel túlfűtött 
napon, mely egyben egy sorsfordító 
nap is, melyik menyasszony nem 
tart ezektől az elemektől, melyeket 
a nők generációról generációra 
adnak át egymásnak? Angliában 
még a Viktoriánus korszakban 
említésre  kerültek ilyen esküvői 
babonák, és a menyasszonyok 
még napjainkban is törekszenek 
arra, hogy legalább egy részüket 
betartsák.

A folytatásban, lássuk mit 
jelentenek bizonyos elemek a 
menyasszony öltözékében, elemek 
melyek magukban hordozzák 

az esküvői hagyományokat és 
babonákat:

Valami régi:
Kötelező módon a menyasszony 
öltözékében kell legyen valami 
régi tárgy is. Hogy mi is a régiség 
jelentősége? Ez a ruházati kellék 
vagy egyéb esküvői kiegészítő, 
az idők patinás mivoltát 
szimbolizálja, azt a kapcsolatot, 
amit a fiatal menyasszony, aki épp a 
családalapítás küszöbén áll, a család 
többi tagjával ápol (elsősorban 
az anyával és a nagymamával, sőt 
a régebbi generációk tagjaival 
is). Ez a régi tárgy szimbolizálja 
a folytonosságot, a hagyomány 
generációról generációra való 
átadását. Általában, a menyasszony 
egy ékszertárgyat választ, 
mivel ezek időtállóak és erős 
szentimentális mondanivalójuk 
van önmagában is. Az ékszerek 
alternatívája lehet a fiatal hölgy 
számára az anya vagy a nagyi 
menyasszonyi öltözéke (kesztyű, 
fátyol, tiara, stb.)

Valami új:
A ,,valami új” a szerencsét és a 
sikert jelenti a házasságban és a 
menyasszony ezzel az új tárggyal 
üzeni, hogy egy fényes jövőben 
bízik a családi életet illetően. A 

jellemeznie kell. De akár egy 
kékszínű virágot is fel lehet tűzni a 
menyasszony frizurájába, vagy pont 
a menyasszonyi csokorba.

 Habár ezen elemek használata 
a szerencsét szimbolizálják, 
egyébként egy nagyon szép 
esküvői hagyományt képviselnek, 
ami egy lehetőséget nyújt a 
menyasszonynak, hogy kimutassa 
csodálatát olyan személyek 
irányába, akik nagyon fontos 
szerepet játszanak az életében, 
beavatva őket is ezáltal a nagy 
eseményre való készülődésébe.

http://alompar.hu

párkapcsolatra lebontva, a hitet 
szimbolizálja, hiszen a menyasszony 
és a vőlegény egy újfajta kapcsolat 
alapjait teszik le és bíznak ennek 
örökkévalóságában.

Valami kölcsön 
dolog:

Azt szimbolizálja a menyasszony 
részéről, hogy a barátok és a család 
mellette lesznek ezen a különleges 
napon, és később, az esküvőt 
követően is támogatni fogják 
őket ha erre szüksége lesz. Bármit 
kölcsön lehet kérni, de a ceremónia 
leteltével, feltétlenül szükséges 
annak a visszaszolgáltatása.

Valami kék:
A régi időkben az igaz hitet, 
a tisztaságot és a hűséget 
jelképezte. Legtöbbször a kékhez 
a harisnyakötőt párosítják, amit a 
menyasszony az esküvő napján 
szokott viselni. A régi időkben a 
fiatalok ruházatán a szegélyek 
kék színűek voltak, a szerelmet 
kihangsúlyozva, valamint 
a szerénységet, a 
hűséget, ami a 
fiatal párt 
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Esküvõi
ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS A 

PRÍMÁS PINCÉBEN!
AZ ELMÚLT ÉVEK HAGYOMÁNYAI 

SZERINT IDÉN IS ESKÜVŐ 
KIÁLLÍTÁS A PRÍMÁS PINCÉBEN!

További információ:
Tel.: +36 20 776 9869

E-mail: info@primaspince.hu
Web: www.primaspince.hu

Facebook: 
www.facebook.com/

primaspince/

Ha a közeljövőben tervezi házasság kötését vagy 
egyszerűen csak érdekli a téma, látogasson el hozzánk 

február 4-5. között. Számos kiállítóval, változatos 
kínálattal várjuk vendégeinket egy csodálatos 

helyen, mely akár a „nagy nap” helyszíne 
is lehet. A kiállítás mindkét nap 10-18 

óráig várja a látogatókat 
programokkal, tanácsadásokkal 

és kedvezményekkel.
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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

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 021A 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

MUNKATÁRSAKAT KERES

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.

Dorogi 
munkahelyre, 

folyamatos 
munkarendbe

keres 
középfokú műszaki 

végzettségű 
GÉPÉSZ, 

VEGYIPARIGÉPÉSZ, 
ELEKTROMŰSZERÉSZ,  

munkatársakat..
Jelentkezés: 

önéletrajzzal a 
novimpexkft@invitel.hu 

címre.

Az esztergomi ipari parkba 
takarítókat keresek 4-6 

órában iroda takarítására, 
illetve 8 órában, két 

műszakban. 
06-30/655-2074, 

workmateteamkft@gmail.com

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:   Általános iskolai végzettség, 
precíz munkavégzés, jó kézügyesség, monotonitástűrés

AMIT CÉGÜNK KÍNÁL: Modern munkakörnyezet, hosszútávú munkalehetőség,
Erzsébet-utalvány                         MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Esztergom- Kertváros

GÉPKEZELŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁS: érettségi, műszaki beállítottság, fér�  munkaerő, teherbíró 
képesség, 8 órás munkarend         FŐBB FELADATOK: gépek kezelése, termelés felügyelete

JELENTKEZÉS MÓDJA:  Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és a kiírási 
feltételeknek megfelel, fényképes magyar nyelvű önéletrajzát a hr@i-pro.hu címre várjuk!  

Kapcsolattartó személy:  Jancsovics Balázs 06-20-457-6598

FŐBB FELADATOK: Elektronikai alkatrészek összeszerelése, válogatása
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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.

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:

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.

A dán tulajdonú Coloplast piacvezető 
nagyvállalat az egészségügyi termékek 
területén. 

Tatabányai vállalatunk újabb gyárral 
bővült.

Operátor, gépbeállító és 
technikus munkakörre 
várjuk önéletrajzát.

Csatlakozzon Ön is a térség egyik legsta-
bilabb és legvonzóbb munkáltatójához, 
ha tudja vállalni a 3 műszakos, 5+2-es 
munkarendet!

Coloplast  
lendületben
bővülés, kiszámíthatóság,  
megbecsülés

Elérhetőségeink:
Coloplast HR Osztály
2800 Tatabánya, Búzavirág utca 15.
hr@coloplast.com
06-34-520-500

Coloplast_szuperinfo_ujsag_hirdetes_161x135mm_20170103.indd   1 2017-01-04   9:06:30 AMDorogi építőipari K� 
KONTÉNERGYÁRTÁSHOZ 
és ÁLPADLÓSZERELÉSI 

munkához ügyes, 
könnyen betanítható 

dolgozót és 
VILLANYSZERELŐT 

felvesz.
(előny az építőipari szakképzettség 

és gyakorlat)

Tel: 30/ 9490 441

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!

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

Bejárás a cég buszaival.  

Érd.:06-20/582-5282
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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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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

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

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 Wienerberger Téglaipari zRt. 
Solymári Téglagyára 

felvételt hirdet

Feladatok:
-  gyártósori gépek beállítása és működtetése
-  elektromos és mechanikus hibák felderítése és elhárítása
-  tervezett és alkalmi karbantartások végrehajtása
-  elvégzett tevékenységek dokumentációja
Elvárások:
-  szakirányú végzettség (lakatos, mechatronikus,.. stb.
-  vagy villanyszerelő, erős-gyengeáramú 
    technikus, műszerész, stb.)
-  hegesztői ismeretek (Ív-láng hegesztés),vagy 
    villanyszerelői tapasztalat
-  karbantartási tapasztalat
-  önálló, precíz munkavégzés
-  több műszakos munkarend vállalása
-  rugalmasság és megbízhatóság
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- 13. havi � zetés
- munkábajárás támogatása
- Cafetéria
- teljesítmény függő  mozgóbér ki� zetése - havonta

MECHANIKUS ÉS VILLAMOS KARBANTARTÓ

JELENTKEZÉS:�fényképes�önéletrajzzal�
E-mAil-ben:��sandor.koteles@wienerberger.hu,�vagy�

PoSTAi ÚTon:�Wienerberger�zRt.�Solymár�I-es�Téglagyára/Köteles�
Sándor�gyárigazgató�részére.��1037�Budapest,�Solymárvölgyi�út

munkakör betöltésére

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

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

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.
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TERMELÉS TERÜLETÉRE EMELŐGÉPKEZELŐ 
(HÍDDARU KEZELŐ) 

 munkakörbe

ELVÁRÁSOK:  
-  OKJ képzésben szerzett 
    Emelőgépkezelő (Hiddaru  
    kezelő) képzettség
-  Emelőgépkezelői munkakörben 
    szerzett gyakorlat (1-3 év)
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE:   
-  Termelés

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
-  Lábatlan 
AMIT KÍNÁLUNK :   
- Hosszú távú munkalehetőség, 
   stabil munkahely
-  Alapbéren felüli 
   teljesítménytől függő mozgóbér
-  Sokrétű kiemelt összegű 
   Cafetéria rendszer

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint
E-mail: hr@railone.hu, személyesen a gyár HR osztályán, 

2541. Lábatlan, Rákóczi út 1. 

FŰTŐ- KARBANTARTÓ 
 munkakörbe

FELADATOK:   
-  Kisteljesítményű kazán 
    kezelése
-  Karbantartási munkák végzése
ELVÁRÁSOK:
-  Szakirányú végzettség
-  Hasonló területen szerzett 
   gyakorlat (1-3 év)
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE:   
-  Karbantartás

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
-  Lábatlan 
AMIT KÍNÁLUNK :   
- Hosszú távú munkalehetőség, 
   stabil munkahely
-  Alapbéren felüli 
   teljesítménytől függő 
   mozgóbér
-  Sokrétű kiemelt összegű 
   Cafetéria rendszer

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint
E-mail: hr@railone.hu, személyesen a gyár HR osztályán, 

2541. Lábatlan, Rákóczi út 1. 

LAKATOS- KARBANTARTÓ, HEGESZTŐ 
munkakörbe

FELADATOK:   
-  Karbantartási munkák végzése
-  Hegesztési feladatok ellátása
ELVÁRÁSOK:
-  Szakirányú végzettség
-  Lánghegesztési (- vágási) 
    tapasztalat
-  Hasonló területen szerzett 
   gyakorlat (1-3 év)
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE:   
-  Karbantartás

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
-  Lábatlan 
AMIT KÍNÁLUNK :   
- Hosszú távú munkalehetőség, 
   stabil munkahely
-  Alapbéren felüli 
   teljesítménytől függő 
   mozgóbér
-  Sokrétű kiemelt összegű 
   Cafetéria rendszer

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint
E-mail: hr@railone.hu, személyesen a gyár HR osztályán, 

2541. Lábatlan, Rákóczi út 1. 

Legyen Ön is munkatársunk!

ÁruÁtvéteL vezető,
KészLetgAzdA, eLAdó

munkatársakat keres!
Jelentkezését kérjük küldje el a 

hust341hr@praktiker.hu címre!

Az esztergomi 

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

Borda
HúsfeldolgozÓ

Felvételt hirdet az alábbi munkakörbe.

HENTES-HÚSFELDOLGOZÓ  

2023 Dunabogdány, Bem J.u. 5/a.

Várjuk azok jelentkezését is, akiknek nem 
ez a tanult szakmájuk,de jól bánnak a 

késsel és hajlandóak betanulni egy 
ilyen tevékenységbe.

a fényképes önéletrajzokat az: 
info@bordahusfeldolgozo.hu címre várjuk.

további információ: 

06-26-390-734-es telefonszámon.

napi poén
ÁllÁsinterjú 
Egy nő állásinterjún vesz 
részt. Miután tájékoztatják 
az elvégzendő feladatokról, 
a fizetésről, megkérdezi: 
- Van-e valamilyen egyéb 
juttatás a cégnél? 
- Igen, - feleli az igazgató 
- egészségkártya és 
életbiztosítás, de ennek 
a költségeit levonjuk a 
béréből. 
A nő hozzáteszi:
 - Az előző munkahelyemen 
egészségkártyát, 
életbiztosítást,  évi egy 
hónap betegszabadságot, és 
még prémiumot is kaptunk a 
fizetésen felül. 
- Nos, nem értem, - mondja a 
főnök - akkor miért jött el az 
előző helyéről? 
- Valamilyen rejtélyes okból 
csődbe ment a vállalat.

Öt év gyakorlat 
A cég igazgatója behívja az 
újonnan felvett munkatársat: 
- Már megbocsásson, de 
Ön az önéletrajzában azt 
állította, hogy öt év szakmai 
gyakorlata van, viszont most 
a tudomásomra jutott, hogy 
ez az első munkahelye! 
- Elnézést főnök, de az 
álláshirdetésben azt írták, 
jó képzelőerővel rendelkező 
alkalmazottat keresnek...

ÁllÁsinterjú ii.
Zsiga és Gazsi munkát 
vállalnának a bányában. - 
Dolgozott már bányában? - 
kérdezik Gazsit. 
- Hát persze! -szól a válasz. 
- Akkor mondja meg, mivel 
világítanak odalent? - Hát, 
petróleummal. -feleli. 
- Látszik, hogy sosem 
dolgozott bányában. Küldje 
be a következő jelentkezőt! 
Gazsi odaszól Zsigának: - 
Vigyázz, a lámpás kérdés 
beugratós! Zsiga bemegy. 
- Dolgozott már bányában? 
-kérdezik. 
- Hát természetesen. 
- Akkor mivel világítanak 
odalenn? 
- Kezit csókolom, én aztat 
nem tudhatom, mert állandó 
nappalos műszakban voltam!

http://viccfaktor.hu
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német érdekeltségű cég 
piliscsabai telephelyére 
keresünk munkatársat 

az alábbi munkakör 
betöltésére:

érdeklődni:  Struba Krisztián Karbantartás vezetőnél
Tel.: +36/30-498-17-49   E-mail.: k.struba@euroknife.com

levelezési cím: 2081, Piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

   KArBAnTArTÓ
FElADATKör:  - fémforgácsoló gépek mechanikus és hidraulikus 
                                      javítása
végzETTSég:  - szakirányú iskolai végzettség
mUnKArEnD: - 8 órás, 2 műszakos
ElváráSoK:    - szakmai tapasztalat
                                  - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés                                             
AmiT                      - bejelentett állás, 
                                 - versenyképes alapbér,  
                                 - műszakpótlék, 
                                 - ingyenes céges buszjárat, 
                                 - cafetéria juttatás

KÍnálUnK:

KIPAKOLÓ RAKTÁROS 
ÉS TARGONCAVEZETŐ 

munkakörökbe

Az EURASIA LOGISTICS Kft. esztergomi autóalkatrész 
raktárába, két-mûszakos váltott munkarendbe 

keres munkatársakat

FElADAT:
•   Kézi- és targoncás anyagmozgatás
•   Raktári anyagkezelés, ellenőrzés, áruátvétel

ElváráSoK:
•  Minimum általános iskolai végzettség
•  Erkölcsi bizonyítvány
•  Jó fi zikai állapot, teherbírás, jó állóképesség
•  Érvényes új típusú jogosítvány targoncára 3324 vezetőüléses gépcsoportra,
    további gépcsoport előnyt jelent.
AmiT KÍnálUnK:
•  Alapbéren felüli megemelt pótlékok (jelenléti pótlék, teljesítmény 
     pótlék, műszakpótlék, túlóra pótlék, targoncás pótlék), juttatások 
     (étkezési támogatás, pénzbeli juttatás, négyhavonta bónusz)
•  Két-műszakos váltott munkarend, H-P (6:00-14:50 és 14:55-23:45)
•  Munkaruhát és céges buszjáratot biztosítunk Esztergom    
     30 km-es körzetéből a napi munkába járáshoz.

Jelentkezés módja: Várjuk a jelentkezôk fényképes 
önéletrajzait a hr@eurasia.hu e-mail címre, vagy 

postai úton az Eurasia Logistics Kft. 
2500 Esztergom, Mátyás király u. 46. címre.

Foglalkoztatás jellege: 
•  teljes munkaidő (heti 40 óra), határozatlan időre szóló 
    közalkalmazotti jogviszony
Feltételek:
•  1 fő, középfokú végzettség, vízvezeték szerelési gyakorlat 
•  1 fő, villanyszerelő szakképesítés
•  büntetlen előélet
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok: 
•  végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
•  szakmai önéletrajz
•  kinevezéshez szükséges 3 hónapnál nem régebbi, hatósági 
    erkölcsi bizonyítvány beszerzése

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS 
SZAKKÓRHÁZ (Visegrád, Gizella-telep) felvételt hirdet

 KARBANTARTÓ

További felvilágosítás telefonon: 
Tőkés Anita 06-26/801-700/1350 mellék

Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep, 
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Jelentkezési határidő: 2017. február 28.  

munkakör ellátására  2 fő részére

Főbb feladatai: 
◆ Munkaerő-gazdálkodási folyamatok támogatása, 
◆ Személyzeti adminisztráció – munkaügyi feladatok, 
◆ Képzések szervezése, adminisztrálása, 
◆ Kimutatások, statisztikák és jelentések készítése, 
◆ Részvétel a személyzeti tervezési munkákban.
Elvárásaink: 
◆ Szakirányú végzettség, 
◆ Legalább 8 – 10 éves tapasztalat a munkaerő-gazdálkodás terén, 
◆ Angol nyelv szakmai szintű használata.

Jelentkezni önéletrajz beküldésével lehet a hirdetés megjelenésétől 
számított 15 napon belül. A pályázaton kérjük feltüntetni 

”személyzeti referens”.

     

Diamond Electric K� . keres
esztergomi gyárába

SZEMÉLYZETI REFERENST
Esztergomból, ill. vonzáskörzetéből 

Elérhetőségek:  Diamond Electric Kft . 2500 Esztergom, Rubik Ernő utca 1. 
Tel: 06 33 542-226 Fax: 06 33 542-201 E-mail: job@diaelec.hu 

A gépjármű gyújtótekercseket és házi 
elektronikai részegységeket gyártó

10 dolog, amit 
ne tegyünk 

meg az 
állásinterjún:
1. Ne beszéljünk túl sokat és 
ne akarjuk túl erőszakosan 
eladni magunkat!

2. Könyvet sose vigyünk 
magunkkal az állásinterjúra! 
Főleg ne azt, amelyik ezzel 
kapcsolatos tanácsokat ad.

3. Maradjunk hivatalosak, 
illetve igazodjunk ebben 
az interjúztatóhoz! Ne 
tegyünk megjegyzéseket 
az interjúztató irodájára, 
bútoraira, személyére!

4. Soha ne poénkodjunk, 
kivéve, ha az interjúztató 
próbál viccelődni. Ez 
minket is feljogosít 
némi poénkodásra - de 
persze csak finoman és a 
hivataloshoz legközelibb 
stílusban.

5. Sose kritizáljuk a 
korábbi vagy jelenlegi 
munkaadóinkat!

6. Sose válaszoljunk 
olyan kérdésre, amit nem 
értettünk meg teljesen! 
Kérjük az interjúztatót, 
magyarázza el még 
egyszer!

7. Sose utaljunk olyasmire, 
hogy óriási szükségünk van 
az adott munkára! Például 
lakáshitel felemlegetése 
negatívan hat ilyen 
esetben.

8. Soha ne kérdezzünk rá, 
mekkora fizetést kínálnak.

9. Sose beszéljünk a 
magánéletünkről, üzleti 
titkokról vagy más 
cégek belső ügyeiről! A 
megbízhatóság ritka kincs, 
és az interjúztató értékelni 
fogja, hogy bizonyos 
kérdésekre nem vagyunk 
hajlandók válaszolni.

10. Ne matassunk a 
kezünkkel, ne doboljunk, 
ne tartsuk a kezünket a 
zsebünkben!

www.allasiranytu.hu
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A MAGYARORSZÁGON 25 ÉVE MŰKÖDŐ 
MAGYAR SUZUKI ZRT. MUNKAVÁLLALÓKAT 

KERES MEGEMELT BÉREZÉSSEL 
Gyártósori operátor és targoncavezető pozícióra 

Ha érdekli a lehetőség, várjuk Önt is személyesen, 
MINDEN KEDDEN tesztírás keretében! 

Személyes okmányokat kérjük, szíveskedjen magával hozni! 

IDŐPONT: Minden kedd 08:30 
HELYSZÍN: Esztergom, Schweidel József u. 52 
MUNKAVÉGZÉS: Határozatlan idejű 
munkaviszony 2 műszakos váltott 
munkarendben 

Amit kínálunk: 
• Stabil munkáltatói háttér, 

hosszú távú munkalehetőség 
• Alapbéren felüli juttatások 
• Dolgozói térítésmentes szállítás 
• Meleg étkezés 

 
A további tudnivalókról a helyszínen nyújtunk tájékoztatást. 

Jelentkezni és regisztrálni Karrieroldalunkon is lehet! karrier.suzuki.hu 

Csatlakozzon ÖN is! 

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. 

 

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!

gyakori 
interjúkérdések 

és a frappáns 
Válaszok

1. mi az a három szó, 
amely a legjobban 
jellemzi önt?
Talpraesettség és gyors 
reakció kell a kérdés 
megválaszolásához. 
Hasonlít a „Mondjon 3 jó 
tulajdonságot” kérdésre. 
Gondoljuk át most, melyik 
3 szót mondanánk? Fontos, 
hogy fókuszáljunk közben 
a munkaköri leírásra is, 
futtassuk végig a fejünkben, 
hogy az adott munkára 
vajon milyen tulajdonságok 
kellenek.

2. Ha egy mesehős 
bőrébe bújhatna, akkor 
melyiket választaná?
Nyilván egy pozitív 
hőst szoktak választani, 
valószínűleg senki sem 
akar gonosz mostoha 
vagy boszorka lenni. 
Mit választanánk? Egy 
naiv Hófehérkét vagy 
egy talpraesett Jancsit/
Juliskát? Itt az számít, hogy 
a kiválasztott mesehős 
milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik, és meg 
tudjuk-e magyarázni, 
hogy miért az adott hőst 
választottuk.

3. Ha felhívnám a 
főnökét, akkor mit 
mondana önről?
Gyors reakciót várnak a 
kérdésre, foglaljuk össze 1-2 
mondatban, hogy mi lehet 
a véleménye a főnökünknek 
a munkánkról. Lényegre 
törően fogalmazzunk, és 
ne ijedezzünk, mert nem 
fogják felhívni, csak ha 
referenciaként megadjuk az 
elérhetőségeit.

4. mit talál ebben 
a munkában a 
legvonzóbbnak? és a 
legkevésbé vonzónak?
Leteszteli, hogy mennyire 
értettük meg, hogy miről 
szól az adott munkakör, 
tisztában vagyunk-e 
azzal, hogy hol lehetnek 
a nehézségek, milyen 
problémák adódhatnak.

www.allasiranytu.hu
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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. 30. H.         S.raguleves, 
                             Túrós tészta 
Jan. 31. K.         Daragaluska leves, 
                             Lecsós szelet tarhonya
Febr. 1. Sz.        Gyümölcsleves  
                             Sertés pörkölt tészta savanyúság                
Febr. 2. Cs.        Burgonyaleves 
                             Cukkinifőzelék virsli
Febr. 3. P.          Májgombóc leves 
                             Gránátos tészta savanyúság
Febr. 4. Szo.      Zöldborsó leves 
                             Rizseshús savanyúság
Febr. 5. V.          Paradicsom leves 
                             Kolbásszal töltött s.karaj burg.sav

A Menü

Meggyes gombóc

Paradicsomos burg.
főzelék s.sűlt

Rántott sajt rizs

Fejtett babfőzelék 
kolbász

Cappuccinos rizs

 SC Invest Egom Kft.  munkatársakat keres az 
alábbi munkakörökbe:

 - ESZTERGÁLYOS
(Kiemelt bérezés!)

(gyakorlattal rendelkezõ, hagyományos gépeken dolgozó, 
önállóan dolgozni és programozni tudó CNC eszterg.)

- HEGESZTÕ-LAKATOS
- PRÉSGÉP BEÁLLÍTÓ ÉS KEZELÕ

- FÉMCSISZOLÓ
 (segédmunkás, végzettséget nem igénylõ)

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.
uveges@scinvest.hu

assist_raktaros_79x66_170103_g

2017. január 3. 15:32:07

 

Energiatanúsítvány elkészítését és értékbecslést vállalunk!
Az eladott ingatlanok után 2% + áfa jutalékért dolgozunk!

Kozák Oszkár: +36-20/315-4506
Kozák Márk: +36-30/395-9490
Iroda: +36-33/440-095

Cím: 2510 Dorog, Hősök tere 3.

E-mail: kozak@invitel.hu
Web: www.kozakingatlan.hu

TÁRSASHÁZ
Esztergom város központjában a Kossuth L. utcában eladó egy 
teljesen felújított, azonnal költözhető, gáz és cserépkályha fűtéses, 
70 nm-es, 2 szoba-nappali, konyha, fürdőszoba helyiségekből 
álló, rendezett közös udvaros házrész. (új villanyrendszer, új für-
dőszoba, festés, nyílászárók, burkolatok)                   Ára: 9,2 M Ft 

Leinformált ügyfeleink részére albérleteket keresünk!
Reklámújság 
terjesztőket 

keresünk 
Solymár, 

Pilisvörösvár, 
Piliscsaba, 

Pilisjászfalu, 
Tinnye és 

Pilisszentiván 
területére! 

06-30/561-0529

Dorogon kiadó szobát, vagy albérletet 
keresek! Társbérlővel is, azonnali 

költözéssel! Tel: 20-238-5112

Segédmunkásokat, kőműveseket 
és dryvitozni tudó szakmunkásokat 
alkalmaznék dorogi munkahelyre.

Érd. 06-30/431-33-21
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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 2017. 02. 15-ig 

25-30%   kedvezmény! 

Tel.:06-20/328-0466

Eladó! Esztergom, Aradi tér IV.em két színtes, 62 
m2, 2 szoba+ galériás, távfűtés, lakás. Ár; 8,5MFt. 
+36 20 421-4557 

Eladó! Esztergom, Nagy Duna közeli, 1986-ban 
épült, 2006 ban felújított,két család részére alkal-
mas, 535m2-es telken, kétszintes 2 x100m2-es + 
tetőtér, 3 fürdőszoba, 7 szoba, erkély, terasz, pin-
ce, kocsi beálló,panorámás kilátással. Ár: 50 MFt; 
+36 20 421-4557

Eladó   Tát –Kertváros, zöldövezeti csendes, szép 
utca, négyes-iker ház, 415 nm es gondozott telek, 
felújított lakás, 3 szoba 80 nm, garázs,műhely,ipari 
áram,gáz fűtés.   Ár:11 MFt   +36 20/421-4557

Eladó, Tát-kertváros Zóla Emil fasor, 1szobás, 
39nm, I.emeleti, erkélyes jó állapotú, költözhető 
lakás. ÁR: 6MFt  +36 20/421-4557

Eladó! Sárisáp családi ház 180 nm,telek,1 szoba+ 
nappali, jó állapot, gangos ház, kamra, pince, kocsi 
beálló, cserépkályha fűtés  Ár: 6MFt +36 20/421-
4557 

Eladó garázs, Esztergomban, Béke tér, Tég-
la ház u, 18 nm, víz, villany  van.  Ár: 1,8 MFt.                   
+36 20/421-4557

Esztergom Csenkei hídnál nyaraló, 1055nm 
telek,30nm könnyűszerkezetes nyaraló, pince,fúrt 
kút, villany van. Ár; 5,5 MFt.  +36 20/421-4557

BARTA INGATLANKÖZVETÍTŐ

BARTA� INGATLANKÖZVETÍTŐ
Esztergom, Kiss J. út 48.;  Tel: + 36 20/421-4557 

www.barta.ingatlanforras.hu; barta-ingkoz@vnet.hu

lakás esztergom: Simor J.u.tégla lakás, II.em, 2 szoba hall, 70m2, cserépkályha, kocsibeálló   9MFt
Móricz Zs u, Schweidel u.49m2, 2 szoba, fsz-II.emelet, távfűtéses lakások, felújítandó            7-7,5MFt
Erzsébet királyné u, III.em, 2szoba, 49m2, cserépk és hőtárolós villanyfűtés, új ablakok, üres      8,5MFt
Monteverdi u kétszintes panorámás sorház, 97 nm, 2+3 fél szoba, terasz, kis kert, gázfűtés    27,5MFt
Kölcsey Ferenc u., Belváros, III.em, 2 szoba, 55 m2, erkélyes, vegyes központi fűtés                        10MFt
 Családi ház, egom: Pöltenberg u, 299m2 telek, 1+félszoba, cserépkályha, pince, kapualj      7,9MFt
Szentgyörgymezőn, Duna közeli, 357nm, telek, 3szoba, kétgenerácíós, gáz- cserép k. fűtés     20MFt
Petőfi  u, városközpont, 2 szint,197m2 telek, 45m2 üzlet, 36 m2 raktár, 92 m2 lakás, 3sz+napp  32MFt
Petőfi  u 364m2 telek, 3 szoba, 120m2,felújítandó, gáz és cserép kályha fűtés, kétgenerációs        12MFt
Basa u, 1560m2, panorámás telek, 2 szintes, 7szobás, terasz, épület alatt szuterén, garázs          68MFt
Zsák u, 577m2, telek, 2,5 szoba, 85m2, gáz és vegyesfűtés, mellékép, garázs, szuterén             17,9MFt
Bocskoros u sorház, 5 szoba,120m2, szuterén, garázs, 2 fürdő, új nyílászárók, gázfűtés                 27MFt
Bocskoroskúti dűlő, 850m2, panorámás telek, két szint, lakóingatlan, 56m2, új nyílászárók         8,9MFt
Babics u, 750m2 telek, két szint, 4szoba,150 nm, extrán felújított, panorámás, garázs, gázfűt 70MFt
esztergom-kertváros, Fő úton, 465m2 telek, 2 szoba, 73nm, villany és cserép kályha fűtés  10,5MFt
tát Erkel köz,1430nm telek, 3 szoba, 90m2, nagy szobák, cserépkályha fűtés, költözhető          13MFt
Csolnok, Rákóczi telep, 450m2 telek, 2szoba , 55m2, gáz és vegyes fűtés, pince,garázs, terasz 6,8MFt
Pilismarót, 310m2 telek, 2szoba, 52m2,+ terasz, pince, jó állapot, cserép kályha fűtés, üres      7MFt
építési telek,egom, Siszler út, jó fekvésű,1700nm, víz, villany a telken, panorámás kilátás     8,5MFt
Tiszti üdülő 3235m2 építési telek, sorház, vagy 32 lakás építésére alkalmas, közműves            40MFt

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!

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

INGATLAN

Eladó Dorogon, a Hungária úton 
egy 54 nm-es, 2 szobás téglaépí-
tésű lakás alacsony rezsivel egye-
di gázközponti fűtéssel, garázs-
zsal, kerttel, műhellyel, felújított 
állapotban. 0630/752 3574

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

Eladó Esztergom-kertvárosban 
felújítandó családi ház, 2 lak-
rész külön bejárattal. Az egyik: 
3 szoba, fürdőszoba, előszoba, a 
ház alatt pince. A másik: 1 szo-
ba, konyha, fürdőszoba. Az udva-
ron felújított kút található, 942m2 
szőlős telek. Irányár:11,5M Ft. 
Alkuképes! Sürgős!!! +3620 
5916280

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

apró

1998-óta az Önök szolgálatában.
18 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!
Látogassa meg weboldalunkat www.banszky.hu

ELADÓ�INGATLANOKAT�
KERESÜNK�-�KÍNÁLUNK

érTéK - TrADÍCiÓ - mEgBÍzHATÓSág
BánSzKY ingATlAn

ingatlanok�adás-vétele�•�értékbecslés�szóbeli-írásbeli�•�
szerződéskötések�•�energetikai�tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog, 
Tát, Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu
Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

faltisztÍtás 
radÍrozással! 
20/441-4661

költöztetés-lomtalanÍtás-
Bontás profi  rakodókkal.
igény szerint raktározással.

Vidékre,külföldre egyaránt.

06-30/529-82-44

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

FriSSEn vágoTT, KonYHAKéSz 
FÜrJ-éS nYÚl rEnDElHETŐ! 

+36-30 412 0370
Pilismarót központjában felújí-
tandó családi ház, nagy telekkel 
ELADÓ! 20/376 1671

BÉRLEMÉNY

Esztergomban garázs kiadó. 
20/279-1925

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

Használt és roncsautóját adás-
vételi szerződéssel megvásáro-
lom. 06-70/368-3171

RÉGISÉG

Magas áron vásárolok mindenne-
mű régiséget! Apróságtól a búto-
rig. Díjtalan kiszállás! Molnár Eni-
kő 0620-365-1042

ÁLLÁS

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

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

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

Dorogi bevezetett szépségsza-
lonba energikus, önállóan dolgoz-
ni tudó fodrászt keresünk alkal-
mazotti munkaviszonyba. Ven-
dégkör van. 30/3071579

900-2500 Ft/óradíjjal családok-
hoz keresünk, ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idős-
gondozókat, házvezetőket! 
Érdeklődni: 06-20/528-4852, 
061413-1536

Kőműves munkatársat keres Kft 
hosszútávra, jó kereseti lehető-
séggel. 06-30/960 7185

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonma-
gyaróvári és győri munkahelyünk-
re. Szállás, étkezés, utazás bizto-
sított. 06-70/354-9321

AZ ESZTERGOMI AUTÓJAVÍTÓ 
KFT. azonnali belépéssel keres- 
autószerelésben is jártas - AUTÓ-
VILLAMOSSÁGI SZERELŐ munka-
társat, továbbá gyakorlattal ren-
delkező KAROSSZÉRIA LAKATOS 
munkatársat is. Érdeklődni sze-
mélyesen (Esztergom, Dobogókői 
út 78.) vagy a +36302281800-
as, +36-30-321-6990-es 
telefonszámon.

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

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

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

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

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

Dorogon munkásszállón 
2-3-4 ágyas szobák kiadók! 

06-20/330-5489
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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!

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

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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ÁGI -FAKER KFT. 
Tölgy,�bükk,�cser�

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós��
9.000 Ft/ m3�

Tel: 70-366-0733

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

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. HÍVÁS-
RA HÁZHOZ MEGYEK! HÉTVÉGÉN 
IS DOLGOZOM! Idősek és prob-
lémás 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

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

Mustang Pub & Grill Rendez-
vény Étterem - Ajánljuk magun-
kat 20-120 fős ülőfogadás vagy 
lakodalom helyszíneként, állófo-
gadás esetén 250 főig vállaljuk 
céges-, magánrendezvények, 
partyk, szülinapok stb. , akár 
teljes körű lebonyolítását. ESKÜ-
VŐI NYÍLT NAP MÁRCIUS 25-ÉN! 
Jelentkezés a +36 20 429 66 
00 telefonszámon.

tV és Hifi jaVÍtás!
szerVÍz: 

esztergom, simor jános u.102.
tel.: 06-70-335-6667

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

Reklámújság 
terjesztőket keresünk 
Esztergom területére! 

06-30/561-0529

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, villanybojler takarítás,
biztosítéktábla szerelés, hibaelhárítás,

villanyóra szerelés (áthelyezés, teljesítmény
 növelés, új kiépítés), érintésvédelmi felülvizsgálat, E.P.H.

Tel.: 06-20/254-7428, 06-31/318-2609

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

Metszések ideje a tél! Metszés, 
gallyazás, lemosó permetezés, 
gyepszellőztetés. Erdősi Péter 
kertész, 06-70/312 2949

VEGYES

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

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

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban 
akciósan rendelhetők házhozszál-
lítással. www.kukoricavetomag.
hu  06-20/980-4449

Állatoknak száraztészta ELADÓ, 
150 Ft/kg. 30/900 2286

Tető alatt tárolt, kismére-
tű kocka szénabála eladó. 
06-30/5767-649

Kerek mosógép és cent-
rifuga ELADÓ, 5000 Ft/db. 
06-33/440-011

Kukorica, búza, árpa eladó 6000 
Ft/mázsa. Szállításban tudok 
segíteni! 30/735 9396
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SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében 
egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak  
és a tragédiában érintett családoknak.
 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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