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

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Esztergom, Petőfi  Sándor utca 31. Tel.: (06 33) 401 167

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT

20-50%
 

EGYES 
TERMÉKEKRE 

KEDVEZMÉNY!
Dorog, Bécsi út 43 

(a volt DM helyén)
Nyitva: H-P: 8-17.30, Szo: 8-13

AKCIÓ!
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!!!!!!!!KERTEK, SZŐLŐK, 
GYÜMÖLCSÖSÖK 

SZÁNTÁSA, ROTÁZÁSA, 
KIS TRAKTORRAL. 

FŰKASZÁLÁS, 
ESŐCSATORNA TISZTÍTÁS. 

TEl: +36(30)247-8933

A rólunk készült fotók a személyiség 
megnyilvánulásai, személyes adatok, ame-
lyeket különleges védelem illet meg. Nincs ez 
máshogy a gyerekeink képmását tartalmazó 
fotókkal sem. Elmondjuk,  melyek azok a fotók, 
melyekkel ezerszer több veszély jár, mint 
amennyire a rájuk kapott lájkok számítanak.

Manapság már fényképezőgépet sem 
kell magunknál hordani egy-egy jó pillanat 
megörökítéséhez, telefonunkkal rengeteg fotót 
készítünk csemetéinkről. Jóleső érzéssel tölt el 
bennünket, hogy instant világunkban ezeket 
a klassz élményeket már abban a pillanatban 
meg tudjuk osztani mindenkivel. De vajon 
milyen fotókat érdemes és szabad közzé tenni 
gyerekeinkről az interneten?

Gyermekeink kisebb korban nem tudnak 
döntést hozni az őket érintő kérdésekben – mint 
például a személyes adataik – így kiszolgáltatottak 
nekünk, szülőknek. Segítségünk nélkül nem 
tudják megítélni, hogy mi helyes és mi nem. 
Vegyük azt az esetet, amikor egyik este lefotózzuk 
a kétéves kislányunkat, amint édesen pancsikol 
a kádban. Ezt a cuki pillanatot azonnal töltjük is 
fel a Facebookunkra, érkezik a sok lájk, mindenki 
odáig van a pancsoló kislányért. De hopp! Valamit 
elfelejtettünk. Megkérdezni a gyereket, hogy 
vajon ő szeretné-e, hogy bárki meztelenül lássa. 
Persze, mondhatjuk, hogy kicsi még, én döntök 
helyette. Ez így is van, de nem csak a döntés a 
miénk, hanem az erkölcsi felelősség is. Egyszerűen 

nem tehetjük meg, hogy az őt érintő kérdésben 
– koránál fogva – véleményt formálni nem tudó 
gyermekünket ilyen helyzetbe hozzuk.

A családjogász figyelmeztet, hogy a gyer-
mekeink biztonsága érdekében az alábbi témájú 
fotókat semmiképp ne tegyük fel az internetre:

Meztelen fotók

Nagyon cuki, amikor nyáron a gumi-
medencében fürdenek a gyerekek, de közösségi 
oldalakra mégse tegyük fel. Gondoljunk arra, 
hogy amikor valaki lájkolja, azzal láthatóvá vál-
hat az ő ismerősei számára is és így gyűrűzik 
tovább a gyanútlan csemeték fotója. Jobb nem 
belegondolni, hogy akár egy perverz, beteg 
elméjű emberhez is eljuthat…

Cukinak vélt helyzetek, Melyekkel neM 
kívánt adatokat közölsz

Sokszor találkozunk olyan fényképekkel, 
melyeken a gyerek zavart mosollyal az arcán pózol 
és az anyuka lelkesen hirdeti, hogy a gyerek ma is 
milyen csinoskán megy oviba. Szegény kislánynak 
fogalma sincs róla, hogy anyukája nevetséges 
kismajmot csinál belőle.

Bántó vagy Más, seBezhető helyzetet 
Megörökítő képek

Kihasználni fotózásra azt a helyzetet (és utána 
nyilvánosságra hozni), amikor valaki sérülékeny 
állapotban van, igazán nem etikus. Ahogy az 
olyan fotó megosztása sem, amelyen éppen órási 
hisztiben van a gyerkőc.

fotók a gyerekünk teljes nevével

Ne felejtsük el, hogy az internetre feltöltött 
információk nyomot hagynak maguk után. 
Amit magunkról megosztunk a világhálón, az 
a mi digitális lábnyomunk, még ha töröljük is, 
nyoma marad. Ugyanez a helyzet a gyerekeinkről 
feltöltött fotókkal. Gondoljunk bele, hogy ha már 
kisgyermekkoruktól megosztjuk az emlékezetes 
pillanatokat, kamasz korára mekkorára nő a 
csemete digitális lábnyoma, akit ráadásul meg se 
kérdeztünk, hogy akarja-e egyáltalán.

A gyermekek nem csak a fizikai világban 
vannak kitéve fenyegetettségnek, de az 
interneten is. vegyük komolyan!

http://goodstuff.hu/

EzEkEt a gyErEkfotó-típusokat soha, dE soha nE oszd mEg az intErnEtEn!GRANMED₊
SZAKORVOSI RENDELÕ

2500 Esztergom, Irinyi utca 26.

Információ és bejelentkezés 
munkanapokon 8-14 óra között 

+ 3 6 2 0  4 7 7 - 1 5 5 5
w w w . g r a n m e d . h u

Dr. Pák Péter  
belgyógyász-gasztroenterológus 

szakorvos
Emésztőszervi 

betegségek kivizsgálása 
gyomor - és vastagbél-
tükrözés altatásban is.

Gasztroenterológiai 
magánrendelés

Tel: 06-20-555-0154  www.arec-soszoba.hu

TÉL VÉGI AKCIÓ!! 20 % kedvezmény az 
ÁTALÁNYDÍJ ELSŐ 3 HÓNAPI DÍJÁBÓL
Alapozza meg gyermeke, szerettei egészségét 

ÁTALÁNYDÍJAS SZERZŐDÉSSEL.
1 év után korlátlan kezelési alkalom

AREC SZÁRAZ SÓTERÁPIA 
DOROGON ÉS SÜTTŐN
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melléklet
ValentinNapi

Mustang Pub & Grill Rendezvény Étterem
2080 PILISJÁSZFALU, BÉCSI ÚT 3.

Tel.: +36 20 429 66 00 · E-mail: mustangpubgrill@gmail.com
www.facebook.com/mustangrestaurant · www.mustangetterem.com

Mustang Pub & Grill 
Rendezvény Étterem

Ajánljuk magunkat 20-120 fős ülőfogadás vagy lakodalom 
helyszíneként, állófogadás esetén 250 főig vállaljuk céges-, 
magánrendezvények, partyk, szülinapok stb. , akár teljes 

körű lebonyolítását.

ESKÜVŐI NYÍLT NAP MÁRCIUS 25-ÉN! 
Jelentkezés a +36 20 429 66 00 telefonszámon.

Gyógyászati lábápolói 
munkámat úgy szerveztem 
meg,hogy a szakorvos 
Dr.Pfeiffer István / www.boror.
hu/ támogatásaként mindig 
van kihez küldenem a beteget, 
mivel önállóan gyógyászati 
irányú kezeléseket  nem 
gondolok sikeresnek. Emellett 
pedig az orvos ide küldi az 
én hatókörömbe tartozó 
panaszokkal  a kezelésre szoruló 
pácienseket. Ehhez szükséges 
a teljes állapotfelmérés,orvosi 
diagnózis a beteg bevonása 
az otthoni ápolással és a 
természetes gyógymódok 
támogatásával. Ebben én 
csak közreműködő vagyok 
aki a szakmai tapasztalataim 
alapján, igyekszem a 
legmegfelelőbb  kezelési utak 
megválasztásában segíteni,  a 
láb betegségeivel panaszával 
hozzám érkezőknek.
Gyógyászati pedikűrt havi 
rendszerességgel  ajánlott 
igénybe venni normál esetben 
gyermekeknek /kamaszkorúak/ 
és felnőtteknek.

Szakorvosi együttműködés:-
körömgomba gépi és kon-
zervatív kezelése, -benőtt 

körmök speciális és gépi 
eltávolítása  /maximális fáj-
dalomcsillapítással/ és utóke-
zelése, benőtt körmök korrekciós 
kezelése akár műtét után is, 
tyúkszem speciális kezelése, 
bőreltávolítások speciális kezelése 
/repedések, elszarusodási rend-
ellenességek/, cukor betegek 
különleges lábápolása, egyéni 
állapot felmérés, diagnózis

A kezeléseim során pedig 
a hatóanyagok biztosításában 
kiváló gyógyszerek segítenek.

Gyógyászati pedikűr pre-venciós 
és rehabilitációs kezelései -lábak 
ápolása hölgyek,urak és gyermekek 
részére. Gyógyászati pedikűr-
problémás lábakra, Biopedikűr 
különleges gyógynövényekkel és 
vegyszermentes allergiát nem 
keltő anyagokkal. A szolgáltatás 

végén lábmasszázs ill.
talpmasszázs kérhető.  Idősek és 
problémás lábúak jelentkezését 
is várom.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK-
HÉTVÉGÉN IS DOLGOZOM!!!

HAJNALI ERIKA PEDIKŰR, 
MANIKŰR GYÓGY ÉS TEST-
MASSZŐR  

Bejelentkezés: 
06-30/210-44-68

téli lÁBÁpolÁs- gyógypEdikŰr 
szakorVossal EgyÜttmŰkÖdVE
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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

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. 

trgy kft. tokodaltárói 
fémipari kft. 

keres hosszú távra, 
kiemelt bérezéssel 

gépkEzElő 
munkatársakat.

jelentkezés az alábbi 
email-en vagy 
személyesen.

tokodaltáró, tárna 
utca 1. személyesen 

h-p 9-14 között, vagy 
a trgykft@invitel.hu 
címen önéletrajzzal.

tel.: 06/33 505-550

Reklámújság 
terjesztőket 

keresünk Solymár, 
Pilisvörösvár, 

Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Tinnye 

és Pilisszentiván 
területére! 

06-30/561-0529

 SC Invest Egom Kft.  munkatársakat keres az 
alábbi munkakörökbe:

- HEGESZTÕ-LAKATOS
- PRÉSGÉP BEÁLLÍTÓ ÉS KEZELÕ

- FÉMCSISZOLÓ
 (segédmunkás, végzettséget nem igénylõ)

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

A Dr. Padló kft. dorogi székhelyén felvételt 
hirdet gyAkornoki ProgrAm keretében 

kErESkEDElmi ASSziSzTEnS és 
PénzÜgyi ASSziSzTEnS 

munkakör betöltésére.
Elvárások: 
•   GINOP 5.2.4-16 Program keretein belül történő foglalkoztatás 
    (25 év alatti munkavállalók részére, első munkahely) 
•   Kereskedelmi, pénzügyi, logisztikai szakirányú OKJ-s végzettség 
•   Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
Feladatok: 
•   Adatszolgáltatások, kimutatások készítése
•   Általános adminisztratív feladatok

Fényképes önéletrajzokat a 
human@drpadlo.hu email címre várjuk. 

 Építőipari cég 
FElvéTElT HirDET 

az alábbi 
munkakörben:

giPSzkArTonSzErElŐ
ELVÁRÁSAINK:
- önálló munkavégzésre 
  való alkalmasság

AMIT KÍNÁLUNK:
- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:
Tel: 06-20/351-7024

- biztos, hosszútávú 
   munkalehetőség
- bejelentett munkaviszony 
- kezdő bér: nettó 1250 Ft/óra,  
   3 hónap próbaidő után 
   1400 Ft/óra



2017. február 10.    5Állásbörze

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@astongroup.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

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

SOFIDEL HUNGARY

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát várjuk az 
Hr.Sofi delhungary@sofi del.com vagy postai úton a 

2541 lábatlan, rákóczi út 159. címen.

FElADATok:
•  a beérkező áruk fogadásának, regisztrálásának, valamint 
   mennyiségi és minőségi ellenőrzésének teljes körű  
   felügyelete
•  az áruk megfelelő elhelyezésének koordinálása 
•  FIFO-rendszer betartása és működtetése
•  anyagmozgások könyvelésének felügyelete SAP rendszerben
•  a termelés megfelelő kiszolgálásának biztosítása
•  raktári dolgozók irányítása
•  együttműködés a beszerzéssel és a termeléssel
•  a munka- és tűzvédelmi előírások betartatása, illetve az 
   általános rend raktáron belüli fenntartása  

kövETElményEk:
•  felsőfokú logisztikai végzettség
•  hasonló pozícióban szerzett tapasztalat előny
•  társalgási szintű angol nyelvismeret előny
•  SAP rendszer ismerete, MS Offi  ce felhasználó szintű ismerete 
•  rugalmasság, jó problémamegoldó képesség

AmiT kÍnálUnk:
•  felelősségteljes pozíció, határozatlan idejű szerződés
•  stabil munkahely
•  versenyképes jövedelemcsomag, éves Cafeteria keret
•  szakmai fejlődés és továbbképzés egy dinamikus nemzetközi 
    vállalatnál

rAkTárvEzETŐ
mUnkATárSAT kErESÜnk

A HIGIÉNIAI TERMÉKEKET GYÁRTÓ SOFIDEL HUNGARY KFT
LOGISZTIKAI 
ASSZISZTENS

munkakörbe

AZ EURASIA LOGISTICS KFT. FELVÉTELT HIRDET, 
ESZTERGOMI TELEPHELYÉRE

Jelentkezés módja: Angol és magyar nyelvû fényképes 
önéletrajzot, bruttó fizetési igény megjelölésével, a 

hr@eurasia.hu email címre kérjük elküldeni.

munkakörbe

FElADATok:
•  Szállítmányozási, logisztikai feladatok ellátása, és a hozzá kapcsolódó 
     adminisztráció elkészítése, a logisztikai vezető irányítása alatt.
•  Kapcsolattartás a megrendelőnk képviselőivel és az alvállalkozóinkkal 
    (magyar ill. angol nyelven egyaránt).

ElváráSok:
•  Minimum középfokú iskolai végzettség (Logisztikai/ szállítmányozási 
     végzettség előnyt jelent).
•  Logisztikai ill. szállítmányozási munkatapasztalat előnyt jelent
•  Angol nyelv magabiztos használata szóban és írásban.
•  Jó kommunikációs készség
•  Szolgálatkészség
•  Jó problémamegoldó készség.
•  Önállóság a rábízott feladatok megoldásában.
•  Esztergom és környéki lakhely előnyt jelent

AmiT kÍnálUnk:
•  Kulturált, inspiráló munkakörülmény, szabálykövető vállalati 
    környezetben
•  Versenyképes fi zetés és juttatások
•  Szakmai fejlődési lehetőség egy 25 éve sikeresen működő, külföldi 
    telephelyekkel is rendelkező, multinacionális vállalatnál.

mUnkAvégzéS HElyE:
•  Esztergom

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.

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

keres munkatársakat

KIPAKOLÓ RAKTÁROS 
ÉS TARGONCAVEZETŐ 

Pilisjászfalui sütőipari 
üzembe

· Pék szakmunkás és 
betanított munkás

éJSzAkAi műszakba
· dagasztó

· betanított termékgyártó 
(táblás)

· árukiadó
nAPPAli műszakba

· betanított termékgyártó 
(táblás)

· ládamosó
munkatársat keresünk

Jelentkezés az alábbi 
telefonszámon, illetve az 

üzemben, vagy e-mail-ben.

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

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

+36 30 343 7742
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Borda hÚsfEldolgozó

Felvételt hirdet az alábbi munkakörbe.

HENTES-HÚSFELDOLGOZÓ  

2023 Dunabogdány, Bem J.u. 5/a.

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

további információ: 
06-26-390-734-es telefonszámon.

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

hajlandóak betanulni egy ilyen tevékenységbe.

Borda hÚsBolt

Felvételt hirdet fő-és részmunkaidőben

CSEMEGE PULTOS
pályakezdők jelentkezését is várjuk a betanítás 

megoldható.

munkakörbe

2023 Dunabogdány Kossuth L. u. 40.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
BEÉPÍTÉSÉHEZ keresünk

munkatársat
Elvárások:
-     munkájára igényes
-     önállóan dolgozni tudó
-     „B” kat. jogosítvánnyal       
       rendelkező
-      e területen szakmai 
       gyakorlatot szerzett

Jelentkezéseket / szakmai 
önéletrajzot a 

haasablak@gmail.com,  
06-33/501-340 

elérhetőségekre várjuk

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 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

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.

www.auchan.hrfelho.hu

JELENTKEZZ HOZZÁNK SOLYMÁRRA,
mUnkáT kErESEl?

ha szeretnél egy kereskedelmi szakmát kitanulni, vagy ha 
már van tapasztalatod.

NYITOTTAK VAGYUNK!
Várjuk diákok, kisgyermekes szülők, nyugdíjasok, éjszakai munkát 
vállalók, megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését.

LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK!
teljes heti 40 órára, részmunkaidőre 10, 20, 25, 30, 
35 órára, állandó hétvégi munkavégzésre az alábbi 
pozíciókban:

Keresünk:
-  friss élelmiszer eladó
-  alkalmazott az önkiszolgáló osztályon    
   (éjszakai munkavégzésre is)
-  pénztár host, és hostess
-  karbantartó
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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, 

VEGYIPARI GÉPÉSZ, 
ELEKTROMŰSZERÉSZ,  

munkatársakat..
Jelentkezés: 

önéletrajzzal a 
novimpexkft@invitel.hu 

címre.

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.

RAKTÁRKEZELŐ
ElváráSok:
- minimum alapfokú végzettség;
- targoncakezelő jogosítvány előny;
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny;
- MS Offi  ce és alapszintű SAP ismerete előny;
- felelősségteljes, önálló munkavégzés;
- megbízhatóság;
- 3 műszak vállalása;
- alapszintű angol és/vagy német nyelvtudás előny
AmiT kÍnálUnk:
- versenyképes javadalmazás
- kellemes munkahelyi környezet

Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését, 
önéletrajzát az alábbi elérhetőségekre várjuk:

E-mail: cv@gentherm.com, Postacím: Gentherm Hungary Kft. 
Humánerőforrás igazgatósága   2084 Pilisszentiván, Bányatelep 14.

További információért kérjük, keresse bizalommal a 
Humánerőforrás igazgatóság munkatársait a 06-26/ 567-738, 

valamint a 06-26/ 567-957 telefonszámon.

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@astongroup.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:
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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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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! 

A Mazsi Kft. 
keres 

FÉRFI 
munkatársakat.

KÜLTÉRI MUNKÁRA, ÁRUMOZGATÁSRA, 
KARBANTARTÁSRA 2 mûszakban, 

jó fizetési lehetôséggel 
(állományba vétel után nettó 1000.-/óra).

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
elôzetes idôpont egyeztetéssel:

30/385-1873, 33-522/500

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

ÖnélEtrajz 
tippEk tartós 

munkanélkÜliEknEk

Ha már régóta nem 
tudunk elhelyezkedni, 
akkor ugyan nehéz, de 
nem lehetetlen kitölteni 
az önéletrajzunkban 
tátongó lyukakat. 
Minél hosszabb idő telik el 
állás nélkül, annál nehezebb 
visszatérni a mindennapi 
munka világába. A 
munkaadóknak is lehetnek 
fenntartásaik, tartanak 
attól, hogy a pályázó 
elszokott a napi munkába 
járás és feladatteljesítés 
rutinjától, nem tudják, 
hogy mi az igazság, miért 
maradt ki az az egy év. A 
munkában tartott szünet 
bekövetkezhet „külső 
körülmény” hatására, 
lehet, hogy valaki elveszíti 
a munkáját, lehet, hogy 
kisgyerekkel van otthon, 
de az is lehet, hogy beteg 
hozzátartozóját ápolja.

ímE Egy tipp a tartós 
ÁllÁskErEsőknEk!

HónAPok HElyETT 
évEk
A hiányzó időszakok 
nem mutatnak jól az 
önéletrajzban, ám az 
eltitkolásuk rossz fényt 
vet a jelentkezőre. Ha 
vannak olyan hónapok, 
esetleg fél év, amelyet 
munkanélküliként 
töltöttünk, akkor 
megtehetjük, próbáljuk 
meg úgy megszerkeszteni 
az önéletrajzot, hogy 
csak az éveket jelöljük az 
egyes munkahelyeknél. Ez 
eltüntetheti a „lyukakat”.

Az is megoldás lehet, 
ha nem kronologikus, 
hanem projektalapú 
önéletrajzot készítünk. 
Ennek az a lényege, hogy 
az elvégzett feladatainkra, 
illetve a készségeinkre, 
képességeinkre fókuszálunk 
a korábbi munkáink 
bemutatásakor. Az év-
számok ebben az esetben 
elveszítik a jelentőségüket, 
épp csak megemlítjük őket 
a dokumentumban.

www.allasiranytu.hu
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 SC Invest Egom Kft.  munkatársakat keres az 
alábbi munkakörökbe:

CNC MARÓS
FELADATOK:

- 3 vagy 5 tengelyes CNC megmunkáló kezelése
- CNC megmunkáló program értelmezése, önálló programírás,
- Mûszaki rajzok értelmezése,
- Mérési, karbantartási dokumentációk vezetése

ELVÁRÁSOK:
- Hagyományos (eszterga) gépek kezelésének ismerete
- Síkköszörû gép ismerete
- Gépi forgácsoló szakmai végzettség,
- Középfokú CNC forgácsoló és/vagy programozó végzettség,
- Egyedi gyártásban szerzett tapasztalat, mûveleti sorrendek   
  ismerete,
- Minimum 1 éves CNC szakmai tapasztalat,
- Összetett mûszaki rajzok ismerete,
- Önálló programírás,
- Jó problémamegoldó képesség
- Precizitás és pontosság a munkában

AMIT KÍNÁLUNK:
- Kiemelt bérezés
- Egymûszakos munkarend
- Hosszú távú biztos munkalehetõség.

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

lAkáSTEXTil ElADóT - vArrónŐT
keresünk a dorogi Dr.Padló áruházba

Feladatok: 
•   Függönyvarrás
•   Vevői igényfelmérés, tanácsadás
•   Megrendelések kezelése, értékesítés
Elvárások: 
•   Varrónői végzettség és 1-3 év gyakorlat 
•   Jó kommunikációs képesség
•   Precizitás
•  Barátságos modor
Előny: 
•   Függönyvarrásban, ill. eladásban 
    gyakorlat

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: hr@drpadlo.hu  

Amit kínálunk: 
•   Versenyképes fi zetés
•   Megbízható, biztos 
     munkahely
•   Jó kollektíva és 
    csapatszellem
•   Teljes munkaidő

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 K� . 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

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

 

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:

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

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

Bejárás a cég buszaival.  

Érd.:06-20/582-5282

Fényképes magyar nyelvű  önéletrajzokat e-mailen várjuk. 
HELVET KFT. 2085 Pilisvörösvár Szent László u. 20. 

E-mail: andrea.peller@helvet.hu Tel.:26/530 800, Fax: 26/530 810

kErESkEDElmi ADminiSzTráTorT
irodai munkára napi 8 órában 

FELTÉTELEK: 
-    Középfokú végzettség
-    Jó számítógépes ismeretek 
     (Word, Excel, Outlook, Photoshop)
-    Középfokú  tárgyalóképes angol 
     nyelvismeret szóban és írásban 
-    Jó kommunikációs készség

FELADATOK:  
-    Számítógépes adatrögzítés
-    Cikktörzsek betöltése SAP-ba
-    Reklamáció kezelés, számlázás
-    Fizetési felszólítások email-ben, 
     telefonon

Forgácsolószerszámokat, hűtő-kenőolajokat 
és szerszámgépeket forgalmazó cég keres 

főállású

-    Árajánlatok és megrendelések 
     készítése, rögzítése
-    Webshop karbantartás
-    Statisztikák , kimutatások készítése
-    Kimenő és bejövő számlák    
     ellenőrzése, borítékolás

ELŐNY:         
-    Hasonló adminisztrációs területen 
     szerzett tapasztalat
-    Német nyelvtudás 
-    Műszaki és gépipari ismeretek
-    SAP integrált vállalatirányítási 
     rendszer ismerete
-    Pilisvörösvár vagy környéki lakóhely
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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

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.

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

Műszaki vizsgaállomás – Eredetiség vizsgálat 
Valamennyi személy-, és 3,5 t-ig haszonjárművekre előzetes 
műszaki átvizsgálást, műszaki vizsgára történő felkészítést 

vállalunk! Vizsganapok: hétfő – péntek 7:00-16:00 

Műszaki vizsgadíj 16 290,-Ft bruttó ártól.

 Az ajánlat 2017. február 28-ig érvényes. 
Időpont egyeztetés: +36 30 730 2764 

    Styevola és Fia Kft.
H‐2500 Esztergom Táti út 28. 
Tel: +36 33 501 670; Mobil: +36 30 730 2764; 

Styevola és Fia Kft. 

A Pest Megyei Topház Egyesített Szociális 
Intézmény Pilisvörösvári Otthona 

 TAKARÍTÓT 
keres  határozatlan idejű közalkalmazotti 

munkaviszonyba, kezdés akár azonnal.
Érdeklődni lehet az intézmény telephelyvezetőjénél a 

 26/330-460-as telefonszámon. 
Önéletrajz küldhető a specotthon@gmail.com email címre

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

www.szuperinfo.huAZ ORSZÁG BÁRMELY 
PONTJÁRA FELADHATJA 
NÁLUNK HIRDETÉSÉT!

Részletekről érdeklődjön 
irodánkban: Dorog, Bécsi út 40.

esztergom@szuperinfo.hu
Tel.: 33/403-703, 30/411-3921

További információt Kuminka Enikő 
vezető koordinátor tud biztosítani 

személyesen, vagy a +36 30 545 3909-es 
telefonszámon!

Minden hétköznap 16-19 óráig a KÖZÉPHALADÓ és a 

HALADÓ CSOPORTOKBAN van még szabad helyünk, 

ezért a szülők most könnyen ki tudják választani a legjobb 

időpontokat. A tanfolyami helyeket a jelentkezések 

sorrendjében töltjük fel.

Várjuk oktatásainkon azokat a gyerekeket, akik 

helyhiány miatt nem tudták elkezdeni, vagy 

szüneteltették, illetve betegség miatt nem tudták tovább 

folytatni a megkezdett úszótanfolyamukat.

Csatlakozási 
lehetőség!
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NE CSAK A RUHATÁRA LEGYEN STÍLUSOS!

EGYEDI KONYHÁK VÁLASZON MINKET! BÍZZA RÁNK A TERVEZÉST ÉS 

KIVITELEZÉST, ÉS NEM KELL MÁS SZAKEMBERT HÍVNIA

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

BÚTORGYÁRTÁS A PINCÉTŐL A PADLÁSIG

3D 

LÁTVÁNYTERV! 

     További kínálatunkból:
OSB lapok, rétegelt lemezek, 

munka- és bútorlapok, 
tolóajtók, fémrácsok, fogantyúk, 

bútordíszítő elemek, Blum vasalatok
Csempék, járólapok, Kádak, szaniterek

Zuhanykabinok, kádak, mosogató tálcák,
Csemperagasztók, fugázók

ipari és barkács gépek
Milesi festékek

PET ÉS PVC SZUPER MATT 
AJTÓLAPOK

2500 Esztergom, Táti u. 20.
Nyitva: H-P: 7.30-16.30 Szo: 8-12
FÜRDÕSZOBA ÉS BARKÁCS RÉSZLEG:

 Tel/Fax: +36-33/311-201
2534 Tát, József A. u. 27. | Nyitva: H-P: 7.30-16.30 Szo: 8-12

Tel.: +36-33/504-920 | Fax: +36-33/444-694
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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

Cégünk több mint 20 éves tapasztalattal szervizel kávégépeket.
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁLJUK:

-  Kávégép karbantartás, javítás (SAECO és egyéb típusok)
-  Karos gépek javítása, karbantartása
-  Bérbeadás (rövid és hosszú távra, rendezvényre, is)
-  Adás - Vétel

KÁVÉGÉP SZERVIZ/ 
ADÁS-VÉTEL / BÉRBEADÁS

SAECO KÁVÉGÉP SZERVIZ - Pilisjászfalu 
Tamás Ferenc 06-30/994-2038

Gázkazánok, 
Gázkészülékek, 

szabályozók
javítása, karbantartása, 
telepítése cégeknek és 
magánszemélyeknek!
Fűtési költségek 
optimalizálása, 

akár 20% költség 
megtartás!

06-20/457-6039

www.vitatherm.hu

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70/419-9000

AJTÓFELÚJÍTÁS!
Bontás nélküli

Régiből újat
akár 1 nap alatt!

Partner
Mester

Beltéri és bejárati ajtókra!

AJTÓABLAK

06 20 233 82 22 vagy 06 33 400 070
nyilaszaroarajanlat@gmail.com 
Facebook: Nyílászáró Mintabolt

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT TŐLÜNK IS, MIELŐTT DÖNT!

JÓ ÁR  NAGY 
VÁLASZTÉK  RÖVID 

HATÁRIDŐ
Korrekt ügyintézés 
mellébeszélés 
nélkül!

AMIT NYÚJTANI TUDUNK:
- ingyenes felmérés, szaktanácsadás, árajánlat készítés
- 50 m2 bemutatóterem, ahol megtekintheti termékeinket
- ingyenes parkolás az üzlet előtt
- bontás szükségtelen rongálás nélkül, szakszerű beépítés
- redőnyök, szúnyoghálók, párkányok, takarólécek, kiegészítők

NÉZZEN BE HOZZÁNK, HA ÖNNEK FONTOS A:

ESZTERGOM,  Kiss János Altábornagy u. 71. 
H: ZÁRVA, K-P: 0830-1600,  SZO: 0800-1200

KAPCSOLAT FELVÉTEL = JÓ KEZDET
ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE = JÓ FOLYTATÁS

MEGRENDELÉS = FÉL SIKER
ELÉGEDETT VÁSÁRLÓ = TELJES SIKER

Tel.: +36 20 321 4710, +36 30 351 4260
E-mail: matyas.anna60@gmail.com

Az Ön Ingatlanszolgáltatója!
2017-Ben is sok 

szeretettel vároM 
régi - és leendő 

ügyfeleiMet!

csigi

+36-30/743-1674

autókölcsönzÔ

Bérelhetô autó már 
3500 Ft-tól/nap

csigiautoberles@gmail.com
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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

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!!! +36/20 
591-6280

Eladó Dorog központjában egy 
100 m²-es családi ház pincével, 
présházzal. A házhoz tartozik 
1551 m²-es telek, mely alkalmas 
telephely, illetve lakópark kialakí-
tására is. Érdeklődni a 06/30 
3317480 és a 06/309659580 
telefonszámon lehet.

Eladó Budakeszin (Nagyszé-
nás-zug) 609 nm-es telek eme-
letes faházzal. Villany, víz az 
udvarban. Irányár: 6.5 M Ft. 
06(20)381-7021

apró

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!

ÁGI -FAKER KFT. 
Tölgy, bükk, cser 

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós  
9.000 Ft/ m3 

Tel: 70-366-0733

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

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

Lakás Esztergom: : Irínyi u, 43m2, III.em, erkélyes, felújított 1+fél szoba, villany központi fűtés 9MFt
Móricz Zs u, Schweidel u. 49m2, 2 szoba, fsz-II.emelet, távfűtéses lakások, felújítandó         7-7,5MFt
Erzsébet királyné u, III.em, 2 szoba,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                      9,5MFt
 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, 2 autós garázs,2 fürdő, új nyílászárók, gáz, cserépkfűt       24,5MFt
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
Dóbó u 1085nm telek, 2000-ben épült, 3 szoba+nappali, beépíthető tetőtér, gázf+ kandalló12,5MFt
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, tiszti üdülő 3235nm,sorház,vagy lakások építésére alkalm,közművek     40MFt

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!

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,gázfűtés.   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! Sárisápon családi ház 180 nm telek,1 szo-
ba+ 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

kEményFA 
BrikETT
59 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

Esztergom, Rudnay tér 24/a  
/körforgalomnál a táti úti kijáratnál/

Várom régi és új vásárlóimat!
Megrendelt áruját tudjuk raktározni!!! 

Tel:   06-30/924-28-78

AJTó-ABlAk 
SzAkÜzlET

  vásárolja meg
     TAvAlyi 

áron
     nyílászáróit

árEmEléS ElŐTT!

Leányváron két generációs csa-
ládi ház eladó a Bécsi úton. 06 
70/323 5810

Környe frekventált helyén (ipari 
parkhoz közel) családi ház eladó. 
Kb.450 nm telek 90 nm paraszt-
ház pincével. 06-30/206-4753

Tatabányán Önkormány-
zati, Dózsakerti 1 szobás 
lakást,nagyobbra cserélnék. 
0630 9970382

JÁRMŰ

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

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

Személyautóját, kisteherautó-
ját megvásárolom reális áron. 
20/4762356

ÁLLÁS

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

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

Reklámújság terjesztőket kere-
sünk Solymár, Pilisvörösvár, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tiny-
nye és Pilisszentiván területére! 
06-30/561-0529

Reklámújság terjesztőket kere-
sünk Esztergom területére! 
06-30/561-0529

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!! KREPCSIK 
AUTÓMOSÓ (2534 Tát, József 
A. u. 37) keres: autómosóban 
szerzett gyakorlattal rendelkező, 
munkájára precíz, megbízható, 
fiatal munkatársat! Amit kíná-
lunk: fiatalos csapat, hosszútávú-
folyamatos munka, 8 órás beje-
lentés, magas fizetés! Jelentkez-
ni email-en: info@krepcsiktuzep.
hu vagy telefonon: 06 30/853-
2004 telefonszámon.

Esztergomba, Sada presszóba 
pultos hölgyet és beugróst felve-
szünk. 06-20/510-2339

Takarítónő munkatársat kere-
sünk az esztergomi Suzuki gyár-
ba, kétműszakos munkarendbe. 
30/184-2912

Az ACSI Logisztika Zrt. dorogi 
telephelyére számviteli ügyintézőt 
keres, azonnali munkakezdéssel. 
Feladatok: Készletnyilvántartás, 
számlázás, EKÁER szám igénylé-
se, TB ügyintézés. Az önéletrajzot 
az acsilog@invitel.hu email címre 
kérjük megküldeni. 

Építőipari Kft. keres önálló-
an dolgozni tudó kőművest, 
és hidegburkolót hosszútáv-
ra Esztergom és környékéről. 
+3620/330-9636

A Mazsi Kft. keres férfi munka-
társakat. Kültéri munkára, áru-
mozgatásra, karbantartásra 2 
műszakban, jó fizetési lehetőség-
gel (állományba vétel után nettó 
1000.-/óra). Jelentkezni az aláb-
bi telefonszámon előzetes időpont 
egyeztetéssel: 30/385-1873, 
33-522/500

Nehéz fizikai munkára beto-
nelemgyártót és targoncave-
zetőt keresünk. Munkavégzés 
helye: Esztergom-Kertváros. 
Egyműszakos munkarend. 
0633/419-187

Teleptakarításra napi 8 órában 
önállóan dolgozni tudó nyugdíjas 
munkatársat keresünk.  Jelent-
kezni lehet a 06-20-245-1805 
telefonszámon

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
vest, segédmunkást keresek. 
Bérezés megegyezés szerint. 
30/9 167435

Pilisvörösvári szépségszalonba 
pedikűröst keresünk! 20/591 
2171

Munkatársakat keresünk pilis-
szentiváni műhelyünkbe, betaní-
tott munkára, hegesztésben jár-
tasság előny. Fizetés megegye-
zés szerint. 06 209 119 140

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Eszter-
gomban. Végzettség munkavál-
lalásra jogosít. Részletfizetési 
lehetőség. NYTSZ 04-0122-06, 
20/9762-111

ÁLLAT

Puli 4 és fél éves, chipes, oltási 
könyvvel elvihető. (Dorog és kör-
nyéke) 70/ 315 8676

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
650,-Ft/db. 06-20/204-2382

SZOLGÁLTATÁS

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS KAR-
BANTARTÁS! Körösladányi Lász-
ló 06-30/244-2092 

tV és hifi jaVítÁs!
szErVíz: 

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

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

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

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

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

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

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. Hívjon 
bizalommal 06-70/519-4736, 
www.alaptolatetoig.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

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

Kőműves és festő munkát válla-
lok, nyugdíjasoknak 20% kedvez-
ménnyel. 06702274929

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli 
árengedmény! Árainkról bőveb-
ben: www.varrogepszerviz.net 
06-70/565-2922

VEGYES

Kukorica, búza, árpa eladó 6000 
Ft/mázsa. Szállításban tudok 
segíteni! 30/735 9396

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

Vásárolnék használaton kívüli 
(fölöslegessé vált) összecsukható 
járókeretet! 06-20/268-5533

Házi Bor Vásár! Saját készítésű 
fehérborom eladó! 250 Ft/liter. 
06 30/473 8004, 06 30/967 
6933

RÉGISÉG

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

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

Régiségek felvásárlása színhá-
zak részére készpénzben: búto-
rok, órák, festmények, dísztár-
gyak, könyvek, csillár, hagyaté-
kok, gyűjtemények, stb. Kiszállás, 
szakbecslés díjtalan. 0630-
419-2713 Polgár Mónika

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

AJTÓ-ABLAK

TOVÁBBRA IS VÁRJUK LEENDŐ ÉS RÉGI 
ÜGYFELEINKET A KÖRNYÉK 
LEGJOBB ÁRAIVAL

Tel.: 06(20)417-2969 
legjobbajanlat16@gmail.com

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
ingyenes felmérés, szaktanácsadás • 
30 km-en belüli ingyenes kiszállítás • 
ablak-ajtó csere modern technológiával, gyorsan, tisztán • teljeskörű 
helyreállítás ablak-ajtó csere után • redőnyök, párkányok, reluxák • 
Dryvit-szigetelés, gipszkartonozás • kőműves munkák.
Bontás, beépítés modern technológiával, rongálás nélkül! 

150x150-es bukó nyíló ablak:               33.000 Ft
180x180-as 2 szárnyas bukó/nyíló      54.000 Ft
90x240-es bukó/nyíló erkély ajtó        34.000 Ft
160x130-as 2 szárnyas b/ny ablak           42.000Ft
90x150-es bukó/nyíló ablak                   29.000 Ft

BEJÁ

RATI A
JTÓ AKCIÓ!

Már 
50.000 Ft-tól

5 pontos biztonsági 
zárral már 3 pánttal

Ablakaink piacvezető márkájú 
                               profi llal szereltek márkás

vasalattal

kÖltÖztEtés-lomtalanítÁs-
BontÁs profi  rakodókkal.
igény szerint raktározással.

VidékrE,kÜlfÖldrE EgyarÁnt.

06-30/529-82-44

 

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., 
Esztergom, Kossuth L. u. 49.

Nyergesújfalu, Dózsa Gy. út 2/B

VILLÁMÁR! 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 fürdő-
szoba, festés, nyílászárók, burkolatok)                  Ára: 8,3 M Ft
Esztergom belvárosában eladásra kínálunk egy teljesen felújított (új 
víz-villanyhálózat), azonnal költözhető, 45 m2-es, 1 nagyszoba plusz 
hálófülke, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló, kocsi beállási lehető-
séggel rendelkező, rendezett közös udvaros házrészt. Hőtárolós kályha-
fűtéses.                             Ára: 8,5 M Ft
Esztergom, Kossuth L. utcában, a város szívében eladó teljesen felújí-
tott, azonnal költözhető, új víz és villanyhálózattal kiépített, 65 m2-es, 
rendezett közös udvaros, kocsi beállási lehetőséggel rendelkező, 2 szo-
ba-étkező, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló, gázfűtéses házrész.                     
                      Ára: 9,5 M Ft
SORHÁZ
Tokod-üveggyárban sorházi, teljesen felújított, 1 szobás, szép kis ud-
varral rendelkező, kandalló fűtéses, szigetelt ingatlan eladó.   
                                         Ára: 5,5 M Ft
NYARALÓ
T/303 Mogyorósbánya pincesoron eladásra kínálunk egy présházból 
kialakított, hétvégi pihenésre, kikapcsolódásra teljesen alkalmas, 32 
m2-es, 1 szoba- konyhás, 2 szintes ingatlant. Egyedi fűtéses, belülről és 
kívülről szigetelve van.                                        Ára: 3,5 M Ft

NYERGESÚJFALUN ÉS ESZTERGOMBAN KÉSZPÉNZES 
VEVŐINK SZÁMÁRA ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK!

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