
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 
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20-50%
 

EGYES 
TERMÉKEKRE 

KEDVEZMÉNY!
Dorog, Bécsi út 43 

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

AKCIÓ!60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

8-16 óráig:  20/779-0352 
munkaidő után:  70/610-6278

ESZTERGOM-KERTVÁROS, Vizimalom u. 2.  
Tel: 33/887-187    (az autómosó épületében)

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

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

iqtherm@iqtherm.hu
www.iqtherm.hu

KEménYfA 
BriKEtt

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

kőműves 
mester 
+36-70/941-7152

KECSKÉS 
TAMÁS

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

Tel: +36-30/311-2296
Dorog, Bécsi út 61.

Egészségpénztár- és Szépkártya elfogadás
Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben.

Az akció 2017. március 31-ig tart.

-30% 
kedvezmény 

minden 
szemüveglencsére

-20-50% 
kedvezmény 

szemüveg-
keretekre

1+1 

akció multifokális 

szemüveg-

lencsékre

•Kéménymarás és bélelés,
•új kémények építése, 

•öreg kémények javítása                                                     
www.kemenyfuras.eu 

+421 907 262 007

• korkedvezményes
    szemüvegkeretek
• ingyenes komputeres szemvizsgálat

• 25%  diákkedvezmény

• 30-50% kedvezmény multifokális,  
bifokális, vékonyított és fényre sötétedő  
szemüveglencsékre

Nálunk a szemüvegkeret és a szemüveglencse 
kedvezmény összevonható!

SZÉP kártya,beiskolázási utalvány 
és egészségpénztári kártya elfogadása!

Esztergom, 
Simor J. u. 48. 
 +36-33/314-917
 +36-30/513-5970

Dorog,  Mária u. 19.
 +36-33/737-408
+36-30/511-4435

Nyitva tartás: 
H-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

vikioptika@gmail.com 
www.vikioptika.hu

100%
megelégedettségi

garancia!

>> Azon dolgozunk, hogy szebbnek lásd a világot! <<

Az akció a készlet erejéig érvényes.

2017. március 13-tól  40%
Kínai Áruház - Dorog, Bécsi út  76. 

(A Pennynél, a volt Erste bank mellett)

TAVASZI AKCIÓ! 
MINDENRE 

KEDVEZMÉNY! KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

lapzárta:
kedd 12 óra

KONTÉNERES 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

-     ömlesztett áru szállítás  ( sóder, homok, zúzalék ) 
-     bontás
-     gépi földmunka

Tel.: 30/699-3837, 30/307-8215
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A pszichológiai tanácsadás 
jelentőségét napjainkban kevés 
szakember vitatja. Lehetőséget 
nyújt többek között abban, 
hogy egy adott lelki probléma 
esetén különféle kezelési 
módszerek kerülhetnek kidol-
gozásra. Figyelembe veszi 
a kliensek közötti egyéni 
különbségeket és az egyénre 
szabott szükségleteket.

A pszichológiai tanácsadás 
megkezdésekor nagyon fon-
tos figyelembe venni a kliens 

pszichés felkészültségét a 
változásra. Kezdetben a kli-
ens még nem ismeri fel a 
problémát, nem áll készen 
a változásra. A következő 
lépésben megtörténik a prob-
lémával való szembesülés, a 
kliens változást szeretne, de 
nem tudja, hogyan érhetné el 
a célját. Ezek után a kliens és a 
terapeuta részletes tervet készít 
a változás eléréséhez, majd 
a következő szakaszokban 
megvalósul az új viselkedés, 
maga a változás. 

A pszichológia tanácsa-
dásban résztvevő felek eleve 
meghatározott céllal vesznek 
részt, ellentétben például egy 
baráti beszélgetéssel. 

A tanácsadás célja egy 
segítő beavatkozás a terapeuta 
részéről a kliens pszichés 
problémáinak megoldása érde-
kében. 

A pszichológiai tanácsadás 
terápiás szerződés keretén 
belül valósul meg, amely a 
terápia kezdetén jön létre a 
felek között tisztázva a terápiás 
viszony sajátosságait. Célja, 
hogy meghatározza a terápiás 
kezelésnek a hétköznapi be-
szélgetéstől eltérő keretét. 
Ezen felül a bizalmi légkör 
létrejöttének alapfeltétele a 
terapeuta titoktartási köte-
lezettsége. 

Ha Ön is úgy érzi, készen áll a 
változásra, hívjon!
gy. mátéffy Emőke
pszichológus
30/292-0887

„a díványon elbeszélt élet”

Egészség
melléklet

MÁGNESTERÁPIA   
Különösen ajánlott:

• érszűkület, lábszárfekély, cukorbeteg láb, fülzúgás, gerincpanaszok, 
gerincsérv, csontritkulás, alvászavar, sclerosis multiplex, Parkinson-kór

Készülék kölcsönzése
Dr. MÓRÓ ÁGNES szakorvos

Kezelőhely: Dorog, Hősök tere 7/A,  a Révay patika.
 Információ, időpontkérés: 06/30-60-328-60

Értágítás BEMER pulzáló készülékkel!

GRANMED₊
SZAKORVOSI RENDELÕ
2500 Esztergom, Irinyi utca 26.

Magán szakorvosi rendelő a kórház szomszédságában.
Magánorvosi szakrendelések diszkrét, barátságos környezetben.

Előzetes időpontegyeztetés, minimális várakozási idő. 
Teljes szűrővizsgálati lehetőségek egészségesek számára is.

Szeretettel várjuk 
szlovákiai betegek és érdeklődők jelentkezését is!

Információ és bejelentkezés munkanapokon 8-14 óra között +3620 477-1555

SZAKRENDELÉSEINK

w w w . g r a n m e d . h u

Gasztroenterológia
dr. pák péter, 
Belgyógyász-gasztroenterológus 
főorvos

dr. pák gábor
Belgyógyász-gasztroenterológus-
nephrológus főorvos

Diabetológia
dr. gál mariann
Belgyógyász-diabetológus-
nephrológus főorvos

Kardiológia
dr. Ámon györgy
Belgyógyász-kardiológus 
főorvos

Szülészet - nőgyógyászat
tóthné dr. herbály Judit
Szülész-nőgyógyász szakorvos, 
orvosjogász

Ultrahang diagnosztika
dr. puchner Kriszta
Radiológus főorvos

Gyógytorna
pécskai rita
Gyógytornász

Gyógytorna, 
lökéshullám-terápia
Biró Ágnes
Gyógytornász–manuálterapeuta

Maga a „mágnes” szó görög 
eredetű, eredetileg magnéziai követ 
jelentett. Magnézia Görögország 
egy része volt, ahol sok mágneskövet 
lehetett találni.

Az űrutazások során figyeltek 
fel arra, hogy az addig jó fizikai 
állapotban lévő űrhajósok fáradtságra, 
gyengeségre panaszkodtak s az 
űrben eltöltött hosszabb idő után 
izomgörcsöt, kalciumveszteséget 
észleltek rajtuk. A NASA tudósai 
ennek okát kutatva jöttek rá, hogy a 
Föld mágneses erejének csökkenése 
vagy hiánya kóros tünetek egész sorát 
okozhatja az emberi szervezetben. Az 
elmúlt 150 év alatt csökkent a Föld 
mágneses ereje, mely a pólusoknál 
a legerősebb. Ennek okát sok tudós 
a nagymértékű iparosodásnak 
tulajdonítja. Az elektromos 
berendezések hatása is csökkenti a 
mágnesesség erejét, így az emberi 
test kisebb mértékben részesül a Föld 

természetes mágneses energiájából. 
A közelmúltban végzett kutatások 
szerint mágnesek alkalmazásával 
kompenzálni lehet a lecsökkent 
mágneses tér okozta negatív hatásokat. 
Ez a tény terápiás jelentőséggel bír. A 
mágnesek használata jobb közérzetet, 
egészségi állapotot eredményez, nő a 
test energiaszintje. 

A mágnesek gyógyító ereje már 
az ókor óta ismert volt. Indiában 
10 000 évvel ezelőtt keletkezett ősi 
szent írások, a Védák már említik a 
betegségek mágneskövekkel történő 
kezelését. Kínában a Sárga Császár 
belgyógyászati parancsai néven 
ismert ősi kínai szöveg ír a mágnesek 
gyógyászati alkalmazásáról. Kleopátra 
egyiptomi királynő mágneseket 
viselt a homlokán, hogy lassítsa az 
öregedést és megőrizze a szépségét.

Ma az egészségügyben is egyre 
inkább teret hódít a mágnesterápia. A 

gyógyítás háttere: az ember egészségét 
a testi, szellemi működőképessége 
határozza meg, mely az egyes sejtek 
teljesítőképességén alapszik. Az 
emberi test sejtjeinek a normális 
működéshez tápanyagokra van 
szüksége, melyet a vérkeringés szállít a 
sejtekhez és szállítja el az anyagcsere-
végtermékeket. Ha a sejtek nem 
jutnak elegendő tápanyaghoz – ez a 
vérkeringés lassulásakor (érszűkület) 
vagy az erek elzáródásának követ-
keztében jön létre – a sejtek 
anyagcseréjében zavar áll be, a 
méreganyagok elszállítása nem lesz 
kellő mértékű, ezek felhalmozódnak, a 
sejtek elsavasodnak, s ha ez hosszabb 
időn keresztül fenn áll, kialakulhat 
a betegség. Ilyenkor a sejtek 
energiahiányban szenvednek, így a 
szervezet öngyógyító, szabályozó 
képessége nem működik megfelelően. 

Felfedezték, hogy az álló 
mágnessel szemben a pulzáló (jeleket 

a       mágnesterápia

lökésben kibocsátó) mágnes nagyobb 
terápiás hatást fejt ki. 

A BEMER (Bio Elektro Mágneses 
Energia Reguláció) mágnesterápiás 
készülék, speciális – szabadalmi 
védelem alatt álló – jeleket bocsát ki. 
Klinikai tapasztalatok és hőkamerás 
felvételek bizonyítják, hogy a készülék 
már 2 perc után kitágítja az ereket, 
főleg a hajszálereket, így javítja 
a sejtek vérellátását és elősegíti 
a gyógyulást. Ez német tudósok 
által klinikai háttérrel kifejlesztett 

nagy precizitású orvosi készülék. 
Káros mellékhatása nincs, mindenki 
használhatja. Egészségesek wellness-
készülékként is használhatják, hisz a 
sejtek oxigénellátásának javításával 
a sejtek „fiatalodnak”. Sok sportoló is 
használja ezt a doppingszer-mentes 
„teljesítményfokozót”. Számos kór-
házban, rendelőintézetben hasz-
nálják országszerte gyógyításra és 
betegségmegelőzésre egyaránt. 

Dr Moró Ágnes szakorvos
06/30-60-328-60
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ha sérve van, Forduljon CégÜnkhöz,  
mi szakemberei vagyunk minden sérv ellátásának!

méretvételre bejelentkezés: spranz, kft. 

2097 pilisborosjenő , Fő út 3.
tel/fax: (26) 336-122    tel.:  (26) 336-322
www.spranz.hu   e-mail: info@spranz.hu

sérvkötŐk 
és haskötŐk

„Saját tested apró „izmainak-
titkainak” megismerése egy igazán 
jó hangulatú tréningen.”- írta 
egyik tanfolyamom résztvevője. A 
Kriston Intim Torna testet, lelket 
megmozgató, alhasvédő tréning, 
melynek célja, hogy MEGELŐZZE 
a gyenge záróizomból, rossz 
tápanyagellátásból, helytelen 
szokásokból adódó elváltozásokat, 
és megszüntesse vagy csökkentse 
azokat. A 12 órás tréning tudatosabb 
szervvédelemhez, egészségesebb 
alhasi működéshez, örömtelibb 
szexuális élethez, irányítottabb 
záróizom működéshez vezet. A 
módszer előnye, hogy oktatási 
módszere mindenkit képessé tesz 
annak megtanulására, akinek 
mozdítható a záróizma.

Különösen fontos annak, 
aki jó formában szeretné magát 
érezni a húgycsöve, a hüvelye, 
a végbélzáróizma területén; 
szeretne felkészülni a szülésre; 
vagy a szexualitását kívánja izgal-
masabbá tenni. Sokat jelent a 
torna, ha szülés után szeretne 

újra lányosan fiatalos lenni a 
gátján; ha a változókorra készül; 
ha a menstruációt nehezen éli 
meg; ha nőgyógyászati, urológiai, 
emésztőszervi funkciózavarai 
vannak; ha görcsösek a rejtett 
izmai. Visszatérő vagy hosszantartó 
alhasi problémák esetén lehetőség 
van a betegséggyártó forgatókönyv 
felismerésére (mióma, ciszta, 
gyulladások, babátlanság, mens-
truációs rendellenességek, szexu-
ális zavarok...) 

Egészség-forgatókönyveket 
„gyártunk”, „átírjuk” az intim 
testtájainkhoz kapcsolódó nega-
tív élményeket. A tanfolyam 
végén minden résztvevő kap 
egy CD-t, aminek hanganyaga az 
otthoni gyakorlást segíti. Ilyen 
visszajelzéseket kapok a tréning 
után: „két hét elteltével azt vettem 
észre, hogy kevesebb betétet 
használok és gyakran az is száraz 
marad a nap végéig. Bevallom, 
volt bennem kétely a tornával 
kapcsolatban, nehezen is szántam 
rá magam a tréningre, de már 

a gátizom torna hatásai • NÕGYÓGYÁSZATI
•EMÉSZTÕSZERVI

•UROLÓGIAI ZAVAROK 
ESETÉN

Esztergom
2017.05.06-07. (9.00-15.00)

Dr. Skultéti Judit
www.INTIMORVOS.hu
06 30 297 1650

olyan hosszú ideje küzdök ezzel a 
gonddal és annyira zavart, hogy úgy 
éreztem, nincs veszítenivalóm. Hát, 
korábban is meghozhattam volna 
ezt a döntést! Lelkesen tornázom, 
bízom a további javulásban, tü-
relmes vagyok magammal, ha már 
a problémával ennyi éven át együtt 
éltem, az erősödésnek is adok 
esélyt. A CD sokat segít, igaz, nem 
mindennap tudom meghallgatni, 
de amikor igen, az plusz erőt ad. 
Köszönöm!”

Szeretettel várok minden ér-
deklődőt, tréningeket a meg-
hirdetett időpontban, illetve egyéni 
kezdeményezésre min. 5 fő esetén 
tartok. 

Dr. Skultéti Judit;
gatizomtorna@gmail.com; 

www.intimorvos.hu; 
06 30 297 1650

EROPTIKA
Esztergom, Vörösmarty u. 6.

Dr. Szilágyi Erzsébet
Fül-orr- gégészeti magánrendelés

Hallókészülék rendelés hétfõn és csütörtökön.
A  legkorszerûbb   

BERNAFON, SIEMENS  
és  OTICON  digitális 

hallókészülékek  felírása  
ingyenes  hallásvizsgálat 

és próbahordás után 
TB támogatással történik

Hallókészülék elemek  akciós  
990 Ft/ csomag áron!

Csütörtök 17-19-ig
Információ és bejelentkezés: 06-33/413-108, 06-30/200-7530

Dorog, István király u. 8.  
Tel.: 33/441-011, 
       20/967-0511

még egy 
álló

szolival 
bŐvÜltÜnk!
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PLASZTIKAI SEBÉSZET  Magánrendelés

MŰTÉT TÍPUSOK:
•  Arc- nyak, halánték- homlok 

ránctalanítás
• Szemhéjak ránctalanítás
• Ráncfelöltés, ajakvastagítás
• Elálló fülek korrekciója
•  Mellnagyobbítás, mellfelvarrás, 

kisebbítés
• Befordult mellbimbó kiemelése
• Kisajak kisebbítés
• Férfi  emlő 
  kisebbítés

Dr. Czeglédi Mária – plasztikai sebész szakorvos, főorvos
Vaszary Kolos Kórház, Sebészet. 

A kisebb beavatkozások járóbetegként (ambulánsan) a nagyobb műtéteket 
kórházi háttér biztosításával, altatásban, bent fekvéssel végezzük.

2500 Esztergom, Petőfi  S. u. 26-28
Telefon: 06-30-9825-840, 06-33-542-300/200  

Email: drczegledimaria@gmail.com  Rendelés: kedd 14-16 óra között

• Hasplasztika
• Zsírleszívás (toka, has, 
  csípő, comb, stb.)
•  Bőrelváltozások /

tetoválások, 
anyajegyek, szemölcs 
egyéb jó- és 
rosszindulatú 
bőrdaganatok/

UROLÓGIAI   
MAGÁNRENDELÉS

mindEn CsÜtÖrtÖKÖn   
 16-18 óra között

dr. VArgA gYŐzŐ  
urológus főorvos

EsztErgom, Bottyán J. u. 2.  
/széchenyi tér sarok/

06 30 9541 334

Az éLEtKorrAL 
CsÖKKEnŐ férfi 

hormon
/tesztoszteron/ 

pÓtLÁsA.

GYÓGYULJON A HAGYOMÁNYOS 
KÍNAI ORVOSLÁS  SEGÍTSÉGÉVEL!
Hagyományos Kínai Orvosi Szakrendelés,
akupunktúra, személyre szabott 
gyógynövény receptek.

Brier Egészségközpont, Pilisvörösvár, Árpád u.21.
Bejelentkezés: 30 9495 750,vagy sziveki@gmail.com
További információk: breier-fogászat.hu

  A férfi nemi hormonnak 
- tesztoszteron - több, élet-
fontosságú szerepe van. Be-
folyásolja a nemi vágyat, a 
hímivarsejtek termelését, az 
izomtömeget, a csontrendszer 
állapotát, a szénhidrát anyag-
cserét /cukorbetegség !/, a 
szív és keringési rendszert, a 
szellemi funkciókat /memó-
ria, depresszió hajlam, al-
vászavarok/. Az életkor előre-
haladtával minden férfi-
ban csökken ennek a hor-

a tesztoszteron
monnak a mennyisége.Ez a 
csökkenés a fenti tünetekhez 
vezethet. Hormonpótlással 
kivédhetjük az alacsonyabb 
tesztoszteronszint káros hatá-
sait. 

dr.Varga győző
Magánrendelés:

Esztergom Bottyán J.u. 2

Bejelentkezés:
06-30/954-13-34
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RAKTÁRI ASSZISZTENS 
ANGOL NYELVTUDÁSSAL

munkakörbe

AZ EURASIA LOGISTICS KFT. ESZTERGOMI 
TELEPHELYÉRE FELVÉTELT HIRDET

Jelentkezés módja:Angol és magyar nyelvû fényképes 
önéletrajzot, Bruttó izetési igény megjelölésével, a hr@eurasia.hu 

email címre kérjük elküldeni.

fELAdAtoK:
•   Angol-magyar tolmácsolási, fordítási feladatok a napi megbeszéléseken 
      és a napi munkaterületi bejárásokon
•   Munkaműveleti utasítások karbantartása és aktualizálása (WPS)
•   A kommunikáció támogatása a külföldi és a magyar kollégák között
•   Autóalkatrész-raktár részlegünkön logisztikai / gyártási feladatokhoz 
      kapcsolódó asszisztencia
•   A raktárvezetők munkájának adminisztratív támogatása, angol és magyar 
      nyelvű riportok készítése

ELVÁrÁsoK:
•   Angol nyelv magabiztos, tárgyalóképes ismerete (szóban és írásban 
      egyaránt), amely az állásinterjún tesztelésre kerül 
•   MS-Excel magabiztos használata elengedhetetlen
•   Munkaruha viselete (raktári irodai területen)
ELŐnYt JELEnt:
•   Felsőfokú iskolai végzettség
•   Japán nyelvtudás és kultúra ismerete
•   Japán vállalatnál szerzett korábbi munkatapasztalat
•   Jártasság raktári adminisztrációban
•   Magabiztos MS-PowerPoint használat
•   Esztergom és környéki lakhely, vagy utazási hajlandóság
Amit KínÁLunK:
•   Versenyképes fi zetés + juttatási csomag
•   Szakmai fejlődési lehetőség, egy 25 éve sikeresen működő, magyarországi 
      és külföldi telephelyekkel rendelkező multinacionális cégnél

munKAVégzés hELYE:
•   Esztergom

munkakörbe
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)
•  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 

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

Fényképes magyar nyelvű  önéletrajzokat e-mailen várjuk. 
E-mail: zsuzsa.schmidt@helvet.hu 

HELVET KFT. 2085 Pilisvörösvár Szent László u. 20. 

KÖnYVELŐt 
napi 8 órában 

FELTÉTELEK: 
-    jó számítógépes ismeretek 
     (Word, Excel, Outlook, Photosop)
-    Szakirányú végzettség 
     (számviteli, pénzügyi területen)
-    Szakmai gyakorlat
-    Önállóság a rábízott feladatok 
     megoldásában

FELADATOK:  
-    Bejövő számlák feldolgozása
-    Tárgyi eszközök könyvelése
-    Bankszámlakivonatok könyvelése
-    Főkönyvi könyvelés
-    Kimutatások, analitikák készítése
-    Kintlévőség kezelése                                          

Forgácsolószerszámokat, hűtő-kenőolajokat 
és szerszámgépeket forgalmazó cég keres 

főállású

-    Fizetési felszólítások e-mail-ben,   
     telefonon
-    Statisztikák , kimutatások készítése

ELŐNY:         
-    SAP integrált vállalatirányítási 
     rendszer ismerete
-    Mérlegképes könyvelői képesítés
-    Angol nyelvtudás
-    Pilisvörösvár vagy környéki lakóhely

AMIT KÍNÁLUNK:         
-    Versenyképes fizetés + juttatási 
     csomag
-    Kulturált,inspiráló munkakörülmény, 
     szabálykövető vállalati környezetben 

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

 

Az ÁRENDÁS 
Mercedes-Benz 

hivatalos márkaszerviz, 
Solymárra, 

MŰHELYVEZETŐ/
MEO

munkakörbe, szakmai 
gyakorlattal rendelkező 

munkatársat keres.

Német vagy angol 
nyelvtudás előnyt jelent.

Várjuk jelentkezését a  
mozsolics.zsuzsa@arendas.hu 

e-mail címre.

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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Gyártósori operátorokat keresünk!

Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a 
hrbadenberger@gmail.com e-mail címre.

Feladatkör:
- Temékek összeszerelése, 
- tesztelése
- Elkészült termékek  csomagolása

Amit kínálunk:
- Biztos fizetés, 
- Igényes, tiszta munkakörnyezet
- Választható napirend

Munkavégzés helye:  Esztergom, Ipari park

PILISVÖRÖSVÁRON
 logisztikai telephelyre
jó kiállású, megbízható 

VAGYONŐRÖKET 
KERESÜNK
25-55 éves kor között

Munkarend: 17:00-06:00-ig  
hétvégén 24-es szolgálat,  

heti 2-3 szabadnap.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az  

allsinfo1210@gmail.com
e-mail címen, a tárgy rovatba
tüntessék fel "Pilisvörösvár"

06(20)-407-4929

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

www.cembrit.hu

A dán tulajdonú Cembrit Kft. újjáépülő nyergesújfalui gyárában elindítottuk a szálcement alapú homlokzati burkolólapok
gyártását. Világszínvonalú technológiánkkal, kimagasló minőségű termékeinkkel, munkatársaink megbecsülésével biztosítjuk  
a skandináv régió építőiparának vevői elégedettségét. Folyamatosan bővülő csapatunkba az alábbi 
munkakörbe keresünk lendületes hozzáállással, minőségtudatos gondolkodással rendelkező munkatársat:

Szeretnél egy világszínvonalú technológiával rendelkez�� kimagasló
min�ség� termékeket gyártó dán tulajdonú vállalatnál dolgozni?

Csatlakozz Te is a Cembrit sikeres csapatához!

Targoncás
·  Termelés kiszolgálása alapanyagokkal az igények folyamatos figyelembevételével
·  Beérkez� alapanyagok fogadása és elhelyezése a raktárban, áru mozgatása
·  Rakodás, komissiózás, csomagolás
·  Targonca használata

·  Legalább középfokú végzettség
·  Érvényes targoncavezet�i jogos�tvány
·  Hasonló munkakörben szerzett 
  2 éves tapasztalat
·  Magasfokú felel�sségtudat, önálló 
  munkavégzés, problémamegoldó készség
·  Határozottság, talpraesett személyiség
·  Felhasználói szint� szám�tógépes ismeret
  (Excel, Outlook )

· Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatási rendszer
·B iztos háttérrel rendelkez� munkahely
·L ehet�ség a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére
·K ülönféle technológiák megismerése

Elvárásaink: Feladatok:

Amit kínálunk:

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette  érdekl�dését, 
jelentkezését az alábbi 
lehet�ségek egyikén teheti meg.

Postai úton: 
Cembrit Kft.,  2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:            hr@cembrit.hu
Kapcsolattartó:     Soóky Katalin
                             +36 33/887-731

·  Angol nyelvtudás
·  Nyergesújfalui vagy környékbeli lakóhely

El�ny:

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.

Jelentkezését várom az alábbi elérhetőségeken:
zsírsütő üzem Bajna, Klapka utca 7. (Császárzsemle épület)

SZALMÁS KATALIN  tel.: 30/419 2524  kszalmas@gmail.com

IRODAI 
ASSZISZTENSI

munkakörbe 
keresünk 

munkatársakat!

ELVÁrÁsoK:          érettségi, számítógépkezelői gyakorlat 
                                       (word, Excel), B kategóriás jogosítvány.
Amit KínÁLunK: versenyképes fi zetés, 
                                       útiköltség térítés, stb

CSOMAGOLÓI
munkakörbe 

keresünk 
munkatársakat!

A HUNGARO Fett Kft.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 
ÉRTÉKESÍTŐ 

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

MEGKERÜLHETETLEN FELTÉTEL:
-  gyógyászati segédeszköz értékesítő végzettség megléte

ELVÁRÁS:
-  önálló munkavégzés
-  jó kommunikációs készség
-  ápolt megjelenés

MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE: 2510 Dorog, Szakorvosi Rendelő

FIZETÉS: megegyezés szerint

A fényképes önéletrajzokat az 

allas@ortokomfort.hu címre várjuk!

KérJÜK, hogY CsAK és KizÁrÓLAg AzoK JELEntKEzzEnEK, 
AKiK A fEnti fELtétELnEK mEgfELELnEK!
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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.

20 éves múlttal 
rendelkező 

csomagolóanyag 
gyártó cég keres

targonCást
 az esztergomi ipari 

parkban lévő telephelyére.
FELADATOK:
-  Késztermékek, raklapok 
   mozgatása
-  Minőségi és mennyiségi 
   ellenőrzés
-  A gyárudvar rendjének fenntar-
   tása, ellenőrzése, tisztán tartása
-  Kapcsolódó adminisztrációs 
   feladatok

ELVÁRÁSOK:
-  ÉRVÉNYES TARGONCAVEZETŐI 
   ENGEDÉLY!!!!
-  Targoncavezetői gyakorlat, 
    minimum 2-3 év!!
-  Rugalmasság, ponosság, 
    precizitás!

AMIT KÍNÁLUNK:
-   Versenyképes � zetés
-   Stabilitás és hosszú távú 
     munkalehetőség
-    Barátságos munkahelyi légkör, 
     családias csapat!

ha ajánlatunk felkeltette 
érdeklődését, és alkalmasnak érzi 

magát a pozíció betöltésére, kérem, 
önéletrajzát a pozíció megnevezéssel 

küldje el a veres viktória: 

veres.viktoria@spedpack.hu
e-mail címre.

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

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 ~40 km-es körzetéből

Az érdeklődőket várjuk személyesen minden hétfőn - kedden - szerdán  
9 órakor tájékoztatás és tesztírás céljából a dorogi irodánkban

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

Önéletrajzát és személyi okmányait szíveskedjen magával hozni!

www.cembrit.hu

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette  érdekl�dését� 
jelentkezését az alábbi 
lehet�ségek egyikén teheti meg.

Postai úton: 
Cembrit Kft.,  2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:            hr@cembrit.hu
Kapcsolattartó:     Soóky Katalin
                             +36 33/887-731

A  Cembrit Kft.  újjáépül� nyergesújfalui gyárában szálcement alapú homlokzati burkolólapok gyártásával foglalkozunk.   A festett, 
illetve anyagában színezett termékeink rendkívül id�járásállóak, az építészek tervei alapján legyártott elemek épületenként egyedi 
megjelenést biztosíthatnak a skandináv régió vev�i számára.   Folyamatosan b�vül� csapatunkba keresünk lendületes hozzáállással, 

min�ségtudatos gondolkodással rendelkez� munkatársakat  munkakörbe!  Gépkezel� 
                        

Szeretnél egy világszínvonalú technológiával rendelkez�, kimagasló
min�ség� termékeket gyártó dán tulajdonú vállalatnál dolgozni?

Csatlakozz Te is a Cembrit sikeres csapatához!

Havi bruttó kereseti lehet�sé�:
·  Lapgyártás, méretre vágás, festési munkák
·  PLC vezérelt gépek m�ködtetése
·  Terület gépeinek kezelése és beállítása
·  Termékek min�ségének ellen�rzése
·  Szükséges adminisztráció elvégzése

·  Multinacionális  gyártókörnyezetben 
  szerzett tapasztalat
·  Legalább általános  iskolai végzettség
·  Több m�szakos  munkarend vállalása
·  Min�ség iránti elkötelez�dés
·  A munka jellegéb�l adódóan
  els�sorban F��FI munkatársakat 
  keresünk

·  Kiemelked� fizetés + bruttó 25.000 Ft/hó cafeteria
·  Alapbéren felüli teljesítmény- és jelenléti bónusz
·  Túlórára való lehet�ség
·  Iskolakezdési támogatás
·  Határozatlan idej� munkaszerz�dés
·  Lehet�ség a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére
·  Küls�-bels� tréningeken való részvétel
·  �els� el�relépési lehet�ség

Elvárásaink:

Feladatok:

Mi vár Rád?

Próbai�� alatt: 194.000-244.000 Ft
Próbai�� után: 204.000-260.000 Ft
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www.cembrit.hu

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette  érdekl�dését, 
jelentkezését az alábbi 
lehet�ségek egyikén teheti meg.

Postai úton: 
Cembrit Kft.,  2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:            hr@cembrit.hu
Kapcsolattartó:     Soltész-Sándor Anita
                             +36 33/ 887 732

A  Cembrit Kft.  újjáépül� nyergesújfalui gyárában szálcement alapú homlokzati burkolólapok gyártásával foglalkozunk.   A festett, 
illetve anyagában színezett termékeink rendkívül id�járásállóak, az építészek tervei alapján legyártott elemek épületenként egyedi 
megjelenést biztosíthatnak a skandináv régió vev�i számára.   Folyamatosan b�vül� csapatunkba keresünk lendületes hozzáállással, 

min�ségtudatos gondolkodással rendelkez� munkatársat  munkakörbe!  Gépész karbantartó 

Szeretnél egy világszínvonalú technológiával rendelkez�, kimagasló
min�ség� termékeket gyártó dán tulajdonú vállalatnál dolgozni?

Csatlakozz Te is a Cembrit sikeres csapatához!

·  A gyártóberendezések, gépek javítása, felülvizsgálata
·  Azonnali és tervszer� javítások elvégzése
·  Kapcsolattartás, együttm�ködés a gyáregység más részlegeivel
·  Karbantartási dokumentációk vezetése, kezelése
·  Hibamegel�zési fejlesztési lehet�ségekre javaslattétel

·  Kiemelked� fizetés és béren kívüli juttatási rendszer
·  Biztos háttérrel rendelkez� munkahely
·  Lehet�ség a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére
·  Különféle technológiák megismerése

·  Minimum szakmunkás végzettség (gépészeti szakirány)
·  Hegesztési tapasztalat
·  Többm�szakos munkarend vállalása
·  Pontos, precíz munkavégzés
·  Önálló és felel�sségteljes munkavégzés
·  Jó problémamegoldó készség

Elvárásaink :Feladatok :

Amit kínálunk :

·  �s�szerelési tapasztalat
·  Esztergályosi tapasztalat
·  Könny�,-nehézgépkezel�i 
  OKJ végzettség

El�ny :

www.cembrit.hu

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette  érdekl�dését, 
jelentkezését az alábbi 
lehet�ségek egyikén teheti meg.

Postai úton: 
Cembrit Kft.,  2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:            hr@cembrit.hu
Kapcsolattartó:     Soltész-Sándor Anita
                             +36 33/ 887 732

A  Cembrit Kft.  újjáépül� nyergesújfalui gyárában szálcement alapú homlokzati burkolólapok gyártásával foglalkozunk.   A festett, 
illetve anyagában színezett termékeink rendkívül id�járásállóak, az építészek tervei alapján legyártott elemek épületenként egyedi 
megjelenést biztosíthatnak a skandináv régió vev�i számára.   Folyamatosan b�vül� csapatunkba keresünk lendületes hozzáállással, 

min�ségtudatos gondolkodással rendelkez� munkatársat  munkakörbe!  Raktári m�szakvezet� 

Szeretnél egy világszínvonalú technológiával rendelkez�, kimagasló
min�ség� termékeket gyártó dán tulajdonú vállalatnál dolgozni?

Csatlakozz Te is a Cembrit sikeres csapatához!

·  Kiemelked� fizetés és béren kívüli juttatási rendszer
·  Biztos háttérrel rendelkez� munkahely
·  Lehet�ség a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére
·  Különféle technológiák megismerése

·  Középfokú végzettség
·  Minimum 3 év raktározás illetve logisztika 
  területén szerzett tapasztalat
·  Vezet�i tapasztalat
·  Felhasználói szint� számítógépes ismeretek (World, Excel)
·  Többm�szakos munkarend vállalása
·  Önálló munkavégzés, terhelhet�ség
·  Rendszerszemlélet, pontosság,
  megbízhatóság
·  Jó problémamegoldó készség

Elvárásaink :
·  Raktárkezeléssel és kiszállításokkal kapcsolatos munkák 
   és adminisztrációs feladatok ellátása
·  Leltározás, leltári feladatok koordinációja,
   pontos készletnyilvántartás vezetése
·  Szállítási dokumentációk készítése
·  Raktárba beérkez� anyagok kirakodásának és tárolásának 
   kezelése és felügyelete
·  Folyamatos anyagáramlás biztosítása a raktárak és 
  termel� gyáregység között

Feladatok :

Amit kínálunk :

·  Angol nyelvtudás
·  Targonca jogosítvány  (3324-es típusú)
·  Nyergesújfalui vagy 
  környékbeli lakóhely

El�ny :
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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.

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:

 

német érdekeltségű cég piliscsabai 
telephelyére keresünk munkatársat 

az alábbi munkakör betöltésére:

érdeklődni:  nagy gábor Üzemvezetőnél
tel.: +36/70- 377-57-56  vagy +26/ 575-534, E-mail.: g.nagy@euroknife.com

Levelezési cím: 2081, piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

   EgYEngEtŐ
fELAdAtKÖr:  - egyenes ipari kések egyengetése
VégzEttség:  - 8 általános
munKArEnd: - 8 órás (egy műszakos)
ELVÁrÁsoK:    -  jó fi zikai állóképesség
                                  - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés      
                                  - műszaki rajz ismerete, illetve hasonló területen szerzett 
                                     tapasztalat előny
 
                                       
Amit                    - bejelentett állás, 
                                 - versenyképes alapbér,  
                                 - ingyenes céges buszjárat, 
                                 - cafetéria juttatás

KínÁLunK:

Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi 

ELADÓ
munkatársakat keres!
Jelentkezését kérjük küldje el a 

hust341hr@praktiker.hu címre!

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

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

hr@astongroup.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

A Bányai Bútorok 37 éve alapított 
családi vállalkozás. Fő profi lja a 
konyha- és fürdőszobabútorok 
valamint corian berendezések 

gyártása. Pilisvörösvári 
bútorüzemébe felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az  

allas@bbmobel.com 
e-mail címen vagy a 
Bányai Bútorok Kft.  

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 
20/a  levélcímen lehet.

Tel: 06-26/530-536; 
06-26/330-341

Előny: Szakmai 
tapasztalat, nyelvtudás, 
B kategóriás jogosítvány

TARGONCÁS
ASZTALOS
RAKTÁROS



10 2017. március 10.Állásbörze

Talpraesett vagy és 
kiváló kommunikációs 

készséggel bírsz?

Küldd el fényképes önéletrajzodat az esztergom@szuperinfo.hu 
címre vagy érdeklődj a 06 30/411-3921-es telefonszámon.

Téged keresünk!

FŐBB FELADATOK:
-  hirdetési felületek értékesítése, 
-  új ügyfelek felkeresése, ügyfelekkel való 
   kapcsolattartás,
-  ajánlatok készítése, szerződések 
   megkötése,
-  egyéb marketing feladatok ellátása.

AMIT TŐLED ELVÁRUNK:
-  legalább középfokú végzettség
-  hirdetésszervezésben szerzett tapasztalat
-  kulturált megjelenés
-  aktív autóvezetői tapasztalat

HIRDETÉSSZERVEZŐ és MARKETING MUNKATÁRS pozícióba 
keresünk 1 fő kreatív, tapasztalt munkatársat azonnali belépéssel.

-  nagyfokú önállóság
-  rugalmasság
-  kreativitás
-  gyakorlott, felhasználói szintű 
   számítógépes ismeretek

AMIT MI NYÚJTUNK:
-   rugalmas munkaidő
-  havi fix bérezés+jutalék
-  fiatalos, lendületes csapat
-  családias hangulat
-  megbecsülés és hosszú távú 
   munkalehetőség

SOFIDEL HUNGARY

ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát várjuk az 
hr.sofi delhungary@sofi del.com címre, vagy személyesen lead-

ható az alábbi címeken: 2518 Leányvár, Vaskapupuszta (volt 
forest telephely), ill. a 2541 Lábatlan, rákóczi út 105. 

(volt forest telephely)

ViLLAnYszErELŐ fELAdAtKÖr:
•  papíripari termelőgépek rendelkezésre állásának biztosítása
•  megelőző és tervezett karbantartási feladatok elvégzése
•  hibaelhárító karbantartási feladatok elvégzése
•  fejlesztési, módosítási javaslatok tétele

gépKEzELŐ fELAdAtKÖr:
•  gépsor folyamatos üzemeltetése, beállítások, átállások 
   végrehajtása,
•  gyártásközi műszaki hibák elhárítása

opErÁtor fELAdAtKÖr:
•   könnyű betanított fi zikai munka

ELVÁrÁsoK:
•  gépkezelő/ gépbeállítói / gépmesteri pozícióban szerzett 
   szakmai tapasztalat
•  mechanikus szerelésben szerzett jártasság
•  műszaki érzék / végzettség
•  villanyszerelő esetében szakmunkás végzettség, operátor 
   esetében 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:
•   felelősségteljes pozíció, határozatlan idejű szerződés
•   versenyképes jövedelemcsomag, éves Cafeteria keret
•   szakmai fejlődés egy dinamikus nemzetközi vállalatnál

ViLLAnYszErELŐ, gépKEzELŐ, 
opErÁtor

munKAtÁrsAKAt KErEsÜnK

Reklámújság 
terjesztőket keresünk 
Solymár, Pilisvörösvár, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, 
Tinnye és Pilisszentiván 

területére! 
Tel.: 06-30/561-0529

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
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KÉMÉNY ZRT.
Katasztrófavédelem által regisztrált
    kéményseprő-ipari szolgáltató

 SZOLGÁLTATÁSAINK:
A katasztrófavédelem által előírt kéménytisztítás, 
ellenőrzés, kéményégetés, műszaki vizsgálatok,

panel és ipari szellőzőkürtők tisztítása, 
zsíros elszívók tisztítása

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. 
Tel: 0622/550-130;

E-mail:kemenyzrt@kemenyzrt.hu

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

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

Az átvételhez szükséges okmányok: személyi igazolvány,  
adóazonosító kártya, lakcímkártya. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitva tartás:  
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Adagolható vas: 48 Ft/kg

Lemez: 40 Ft/kg

Tel.: 06 23 360 149

 
 
 
 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Kapacitásnövelés és termékkorszerűsítés a TRGY Kft-nél 
 
2017. február 20. 
 
 
Vállalkozásunk 2015. évben - a kapacitáshiány leküzdésére, illetve a cég fejlődésének elősegítése 
érdekében - a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez 
pályázatot nyújtott be, melynek keretében 162,02 millió forint összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. 
 
A fejlesztés célja: 
A beruházás a TRGY Kft. kapacitásnövekedéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésre irányult, mert a jelenlegi 
termelő berendezésével a piaci igények kielégítésére szolgáló további, min. 2000 t betonacél háló és 100 t 
rács és kerítésháló gyártására nincs meg a termelő berendezése.  
 
A fejlesztés indokai:  
A szűkös kapacitás miatt a vevők az importot és más gyártókat preferálnak, mert a vevők kielégítése csak 
szelektíven, valamint 3-4 hetes előrendelés után történik meg.  A megoldás, olyan speciális, nagyteljesítményű 
rácshegesztő berendezés beszerzése volt. A gép termelékenység, hegesztési varratpontosság, illetve a 
gyártási szélesség, vastagság tekintetében nagy flexibilitással rendelkezik, és képes az évi legalább 2000 
tonnás többlettermék legyártására. A gyártott rácstermékek anyagminőség és szabványossági vizsgálatához 
univerzális anyagvizsgáló berendezés beszerzésével végezhető el. 
 
A fejlesztés várható eredményei: 
A kétoldalas hegesztési varratrögzítéssel a rácsháló stabilitása 40%-kal emelkedik, ami miatt az alapanyag 
felhasználás során a szükséges szálvastagság 25%-kal csökken. Az azonos statikai tartóképességet biztosító 
rácsháló 25%-kal kevesebb anyagfelhasználással is biztosítható.  
 
A fejlesztés eredményeként várhatóan 10%-kal növekszik a cég bérköltsége, árbevétel 25%-os, míg a jelenleg 
20% feletti export értékesítési arány és - a magasabb feldolgozottságú termékkel – a HÉ hányad 5%-os 
növekedése várható.  
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.  
 
A projekt adatai: 

- a kedvezményezett neve:  TRGY, Tokodaltárói Rácsgyártó és Kereskedelmi Kft. 
- a projekt címe:    Kapacitásnövelés és termékkorszerűsítés a TRGY Kft-nél 
- a szerződött támogatás összege: 162 016 372 Ft 
- a támogatás mértéke (%-ban):  50% 
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.02.28. 
- projekt azonosító száma:  GINOP-1.2.1-15-2015-00421 

 
 
További információ kérhető:  
Fekete Zoltán ügyvezető 
Telefon: +36 33 505-550, +36 33 505-560, Fax: +36 33 505-551, E-mail: trgykft@invitel.hu 

www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  

Apró-
hirdetések 

leAdási 
hAtárideje: 
kedd 12 órA
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Autósmelléklet

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

 EREDETI BMW ALKATRÉSZEK ÉS 
TARTOZÉKOK FORGALMAZÁSA!

MEGNYITOTTU
NK!

Esztergom, Dobozi M. út  39.

BARTÓK ATTILA
+36-30/682-9348
bartokatti@gmail.com

“ati Úton, minden Úton”
Sofőrszolgálat, 

Személyszállítás,

Fuvarozás, 
Bérbeadás

Ford Transit zárt 
kisteherautó!

8 fős kisbusz 
sofőrrel is 

BÉRBEADÓ!

www.atiuton.hu

Re� ex Kft dorogi � óktelepe keres 
azonnali felvételre :

gépKoCsiVEzEtŐt
„C” kategóriás jogosítvánnyal

GKI kártyával

Jelentkezés:
Tel.: 06/30/9919657

E-mail: re� ex@invitel.hu

Nem csak a nyári gumi fel-
szereléséből áll az autók tavaszi 
felkészítése. Egy alapos tisztítás 
fontos a sérülések feltérképezé-
sében, és az ápolásra is érdemes 
odafigyelni. 

Nemcsak télen kell felkészíteni 
az autónkat a rideg időjárásra, 
hanem tavasszal is fontos a 
visszaállás a melegre. A gumik 
cseréje mellett alapos tisztítás, 
állapotfelmérés és megfelelő ápolás 
is szükséges az autó megfelelő 
állapotának fenntartásához.

Az első és legfontosabb ilyenkor 
a téli gumikat nyárira cserélni. A 
csere időpontjának eldöntése előtt 
érdemes végiggondolni autózási 
szokásainkat. Ha leginkább éjszaka 
vagy hajnalban használjuk az autót, 
vagy olyan külföldi helyszínre 
készülünk, ahol lehet még hó, akkor 
lehet még várni. 

„Tavasszal a lamellák okozta 
belső súrlódás és a melegebb 
aszfalt miatt a téli gumi hamar 
túlmelegedhet, ami fokozott 
kopással jár, illetve az abroncs 
tönkre is mehet” Ilyenkor már nem 
ideális a téli gumik tapadása, ez 
növelheti a fékutat, és kanyarokban 
is bizonytalanabb a jármű, mint 
nyári abronccsal. Emellett a téli 
gumi használatától a fogyasztás 
is nő, tehát sok szempontból jobb 
választás még időben feltetetni 
a nyári gumit. „A lecserélt téli 
gumit csökkentett légnyomással 
érdemes állítva tárolni, néha 

átforgatni. Felszerelés előtt a nyári 
gumik és a pótkerék állapotát is 
érdemes ellenőrizni (guminyomás, 
szelepsapka, sérülésmentesség).”

Ilyenkor a kerék kiegyen-
súlyozásának ellenőrzése sem 
árthat (centrírozás), hiszen a rázó 
kerék a vezetést is zavarhatja. 

Fontos, hogy a gumik a 
gyártástól számított 5 évig meg-
felelő minőségűek, tehát ennél 
öregebb abronccsal már nem lesz 
megfelelő az autó tapadása. Azért 
is érdemesebb új gumit választani, 
mert a frissebb fejlesztésű ab-
roncsok jobb teljesítményre 
képesek, bizonyos esetekben 
tovább bírják, és a kisebb gördülési 
ellenállásuk miatt csökkentik a 
fogyasztást is. 

Sokan ezzel lezártnak tekintik 
az autó tavaszi felkészítését, de 
van azért még pár apróság, amit 
a szakértő is kiemel. Például 
ilyenkor nagyon fontos az alapos 
mosás, hogy a szennyeződéseket a 
legkisebb résekből is eltávolítsuk. 
A sótartalmú kosz bizony szép 
lassan szétmarhatja a karosszériát, 
ezért fontos az alvázmosás 
is.  A karosszériát először nagy 
nyomással, majd finom szivaccsal 
is érdemes tisztítani, utóbbi közben 
észrevehetjük a kisebb sérüléseket. 
A háztartási súrolószerek ártanak 
a fényezésnek, tehát mellőzni kell 
ezek használatát.

A motormosással csínján 
kell bánni, nem érdemes nagy 
nyomással mosni, nehogy a 
csatlakozók beázzanak, illetve a 
hűtők lamelláiban is kárt tehet a 
nagy nyomású víz.

A fényezés mellett az alváz-
védelem is sérülhet, emelőn azt 
is érdemes átvizsgálni. A kisebb 
leverődéseket javíttatni illik, hogy a 
helyükön ne alakulhasson ki rozsda.

A futómű egy érzékeny pont, 
télen sok a kátyú, ha ezek egy 
részét találtuk csak el, akkor is 
elállítódhatott. A szakember 
szerint olcsóbb egy állítás és 
lengéscsillapító-vizsgálat, mint ha 
a hibásan álló kerekek miatt elkopik 
egy gumi. Kipörgésgátlóval szerelt 
autóknál csúszós úton a rendszer 
fékezéssel őrzi meg a tapadást, 
ezért a hajtott kerekek fékbetétjére 

az autók számára is 
eljön a tavasz

is oda kell figyelni, a kerékcserénél 
ez is megér egy pillantást.

A motortérben a gumicsövek 
állapotára is oda kell figyelni, nem 
árt egy kis ápolóanyaggal lefújni 
őket. Amelyik repedezett, azt 
érdemes cserélni, nehogy nyáron, 
a nagy melegben az autópályán 
araszolva durranjon el valamelyik 
hűtéscső. Amennyiben a tél 
folyamán alkalmaztunk a hűtő előtt 
takarólapot, azt mindenképpen 
távolítsuk el, hogy a hűtő már 
teljes kapacitással működhessen. A 
tömítéseket is ellenőrizni kell, és a 
folyadékszintek ellenőrzése, cseréje 
sem árt. Az ablakmosó folyadékot 
cseréljük ki olyanra, amelyik majd 
hatékonyabb lehet a szúnyogokkal 
szemben.

Az utastér teljes tisztítása is 
fontos, főleg az olyan helyekre 
érdemes odafigyelni, ahol 
megállhatott a nedvesség, hiszen 
ez a káros baktériumok és gombák 
kedvelt helye lehet. Az üvegeket illik 
rendesen letisztítani, hiszen a finom 
porréteg bizonyos fényviszonyoknál 
jelentősen csökkenti a kilátást. 
Kis karcok az üvegeken még 
polírozhatók, de a nagyok miatt már 
inkább csere javasolt. A különböző 
gumitömítéseket illik direkt erre 
szánt szerekkel ápolni, és a speciális 
műanyagápolókkal bizony még a 
műszerfalat, oldalkárpitokat is jobb 
állapotba hozhatjuk.

Fontos még, hogy a csomag-
tartóban is rakjunk rendet, a 
téli használatra rendszeresített 
eszközöket (hólapát, hólánc, taka-
ró, kesztyű, kabát) vegyük ki, 
hiszen ezzel könnyebb lesz az autó, 
csökken a fogyasztás. Ilyenkor a 
pótkerék állapotát, légnyomását is 
érdemes beállítani, és a kötelező 
kiegészítők meglétét is ajánlott 
ellenőrizni.

http://www.origo.hu

STYEVOLA ÉS FIA Kft. H-2500 Esztergom Táti út 28. 
Tel: +36 33 501 670; Mobil: +36 30 730 2764, +36 20 388 0303

KEDVEZMÉNYES MÁRKA FÜGGETLEN

TAVASZI OLAJCSERE AJÁNLAT
valamennyi 4 évnél idősebb

személy-, és 3,5 t haszonjárműre
18 900 Ft – 23 600 Ft 

bruttó ár között
(tartalma max. 5l olaj, 

szűrő, munkadíj).

Az ajánlat 
2017. 03. 31-ig 

érvényes.

Időpont 
egyeztetés:

H-P: 7-16
+36 30 730 2764
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Autós
melléklet

Az akcióban részt vesz minden Volkswagen személyautó modellünk

Haszonjárművek

Styevola és Fia Kft. 
H-2500 Esztergom, Táti út 27.
Telefon: +36 33 500 550, Mobil: +36 30 633 2506
E-mail: info@styevolaesfia.hu; www.styevolaesfia.hu

Styevola és Fia Kft.

* A Porsche Bank a bonitásvizsgálat eredményétől függően vállalja a gépjármű finanszírozását, 
illetve egyéb fedezetet írhat elő. Az ajánlat tájékoztató jellegű, kötelezettségvállalást nem 
jelent. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelem-
bevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem 
tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. Kérjük vegye figyelembe az általános szerződési és 
biztosítási feltételeket! 

Az ajánlat 2017. március 31-ig érvényes.

  A Porsche Pénzügyi Csoport és a  
	 	 Styevola	 és	 Fia	 Kft.	 együttműködésé-
  nek eredményeként magánszemélyek,
	 	 egyéni	 vállalkozók	 és	 KKV-k	 számára	
	 	 kínálunk	 egyedülálló	 finanszírozási	
	 	 lehetőséget,	melynek	keretei	 között	az
  általunk forgalmazott Volkswagen
  személyautó	modelljeink	most	2,5%	THM-
mel,	forint	alapon,	akár	84	hónapos	futamidővel	érhetőek	el.

Az ajánlat legfontosabb részletei:

 • Önerő/első lízingdíj: minimum a bruttó vételár 20%-a; 
 • Induló ügyleti kamatláb: 
      - 2,39% (zárt végű pénzügyi lízing) 
      - 2,39% (nyílt végű pénzügyi lízing) 
 • THM*: 2,50%; 
 • Szerződéskötési költség: 7.000,-Ft 
 • Igényelhető minimális finanszírozási összeg: 2.000.000,-Ft 
 • Futamidő: 24 – 84 hónap 
 • Deviza: HUF 
 • Kamatozás: változó 
 • CASCO biztosítás megkötése és fenntartása a futamidő alatt  és    
    kötelező biztosítás a Porsche Biztosításközvetítő Kft.-n keresztül

Kapcsolatfelvétel a 
+36 20 388 1545 és +36 30 730 2763 telefonszámokon.

Autóbérlés Olcsón
Megbízható autók

Alacsony 

Árak

Válasszon autót 
GALÉRIÁNKBÓL

www.esztergomauto.huHívjon bizalommal!

Autóink napi és tartós bérlésre is kiadóak, 
kilóméterkorlátozás nélkül.
Igény esetén sofőrt is biztosítunk.
Reptéri transzfert is vállalunk.

+36 70 677-7566
+36 30 377-1625

berles@esztergomauto.hu
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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, 3D-s 
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. 03. 14-ig 

25-30%   kedvezmény! 

tel.:06-20/328-0466

INGATLAN

Esztergomban, a Budain eladó 2 
szobás, erkélyes, panorámás lakás 
7,5 M Ft-ért. Ugyanitt eladó a ház-
tömb alatt garázs, illetve építési 
telek. 06 20/ 356 0405

Esztergomban Aranyhegyen garázst 
vásárolnék.06-30/210-44-68

Dorogon a Bécsi udvar teremga-
rázsában garázshely kéziraktárral 
eladó. 06-20/476-6392

BÉRLEMÉNY

Dorogon 100 nm-es csalá-
di ház KIADÓ hosszútávra. 
06-20/330-5489

Kiadó lakás Dorog, Mária udvar, 
54 nm, 2. emelet. 30/758-1080

Dorogon, a Bécsi úton 150 nm-
es üzlethelyiség KIADÓ! 30/494 
1313

JÁRMŰ

Roncsautóját megvásárolom 
adásvételi szerződéssel. 06-
20/ 476-2356

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

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

Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, oldalkocsit, motorkulit vala-
mint ezek alkatrészeit. Érdekel fel-
lelt, hiányos és romos állapotig is, 
pl.: Pannonia, Jawa, Velorex, Cse-
pel, Zündapp, NSU, BMW, Simson. 
Házhoz megyek! Készpénzzel fize-
tek. 06-20/519-6079

ÁLLÁS

Az esztergomi ipari parkba takarí-
tókat keresek azonnali kezdéssel, 
kiemelt bérezéssel, 4-6 órában iro-
da takarítására, illetve 8 órában, két 
műszakban. 06-30/655-2074, 
workmateteamkft@gmail.com

Esztergomba, Sada presszóba pul-
tos hölgyet és beugróst felveszünk. 
06-20/510-2339

Dorogra rugalmas férfi munkatár-
sat keresek heti 2-3 nap kisegítő 
munkára, aki autóban és számító-
gépben is jártas. Jogosítvány szük-
séges!  70/391-8831

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16

Dorogra bútorbizományra ki-és 
beszállításra férfi munkaerőt kere-
sek alkalmi munkára. Jogosítvány 
előnyben! 70/391-8831

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). 
06-30/334-5262

Kozmetikus, fodrász, műkörmös 
munkatársat keresünk Esztergom-
ba, az Aranykéz szépségszalonba. 
06-70/940-59-07

Állandó munkára festő és bur-
koló munkatársat keresünk! 
06(30)454 4276

Piliscsabai bőrdíszmű üzemünk-
be felvételre keresünk szakmun-
kást, varrónőt, esetleg szakirányú 
gyakorlattal betanított munkást. 
0630 948 0275

Az esztergomi ipari parkba biz-
tonsági őröket keresek rendezett 
papírokkal. 06-30/655-2074, 
workmateteamkft@gmail.com

Dorogi munkahelyre, fiatalos 
csapatba,egy műszakos mun-
karendbe bútoralkatrészek csi-
szolására férfi munkaerőt kere-
sünk jó kereseti lehetőséggel. 
06303920959

Megbízható varrónőt keresek esz-
tergomi munkavégzésre. 20/770 
8547

Ostrihom Gyorsétkezde (Eszter-
gom- kertváros) menüztetésben 
jártas szakácsot keres. Munkavég-
zés ideje: hétfőtől péntekig: reggel 
5:30-10:30 ig. Érdeklődni 09:00 
tól 20:00 ig a 06707709998 
telefonszámon.

Gyepmestert keresünk az eszter-
gomi gyepmesteri telepre eszter-
gomi, esztergom-kertvárosi, doro-
gi, táti lakost, kutyás tapaszta-
lat előny, B kategóriás jogosítvány 
feltétel. Jelentkezni a 30-235-
2795 számon lehet.

Műszaki előkészítőt keres több 
éves szakmai gyakorlattal eszter-
gomi építőipari cég. Jelentkezés 
fényképes szakmai önéletrajzát a 
molnaresmolnar7@gmail.com cím-
re várjuk.

Férfi munkatársakat keresünk 
pilisszentiváni lakatosműhelyünk-
be, hegesztésben jártasság előny. 
06 209 119 140

Sofőr Állás Táton a Krepcsik 
Tüzépen! 3,5 tonnás építőanyag 
kiszállító darus/billencs autó-
ra! Hosszú távú,folyamatos mun-
ka télen/nyáron,magas bérezés! 
Komoly, tapasztalt, megbízha-
tó jelentkezők hívjanak: Krepcsik 
Melinda 06 30/853-2004 
Önéletrajzokat a krepcsikm@gmail.
com-ra várjuk „3,5 tonnás sofőr 
állás” címmel, és fizetési igény 
megjelölésével!

Telepvezetői Állás a KREPCSIK 
TÜZÉP Esztergom kv-i telepé-
re: -építőiparban jártas, targon-
cázni tudó, (OKJ-s vizsgával ren-
delkező) munkájára precíz, rugal-
mas telepvezetőt keresünk! -amit 
kínálunk: hosszú távú, folyamatos 
munka télen/nyáron,magas bére-
zés, fiatalos csapat. Csak komoly 
szándékú jelentkezők hívjanak: 
Krepcsik Melinda 06 30/853-
2004 Önéletrajzokat a krepcsikm@
gmail.com-ra várjuk „telepvezetői 
állás” címmel, és fizetési igény 
megjelölésével!

Tehergépkocsi sofőr Állás Táton a 
KREPCSIK FUVAROZÓ cégnél! Elvá-
rások: több éves hasonló munkában 
szerzett tapasztalat, rugalmasság. 
Kínálunk: újszerű, szépen karban-
tartott kamion, folyamatos belföldi 
munka télen/nyáron, magas bére-
zés, fiatalos csapat. Munkavégzés 
hétfőtől-péntekig változó helyen. 
Csak komoly szándékú jelentke-
zők hívjanak Krepcsik Pál: 06 
30/9340-236

Pilisvörösvárra betanított dolgo-
zókat keresünk! Címkézés, kézi 
anyagmozgatás, fizikai munka! 
Bruttó 1000 Ft/óra + cafetéria. 
06(30)483-3737.

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

Eladó! Esztergom, Aradi tér IV.em két színtes, 62 
m2, 2 szoba+ galériás, távfűtés, lakás. Ár; 9,5MFt. 
+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

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

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

Lakás Esztergom: : Budai Nagy A.u. 55m2, I.em,erkélyes, 2 szoba, távfűtés,1szobás cserével  8,5MFt
Dorog Schmidth ltp.55m2, 2 szoba, hall, II.emelet, távfűtés, felújított, erkélyes, klíma, redőny    11,5MFt
Erzsébet királyné u, III.em, 2 szoba,49m2, cserépk és hőtárolós villanyfűtés, új ablakok, üres  8,5MFt
Sugár u IV.em.2 szoba erkély,50 m2,hőmennyiség mérös, üres költözhető,átlagos állapot     9,2MFt
 Családi ház, Egom: Szent Tamás u, 290m2 telek,3 szoba,gáz és villany fűtés költözhető      19,8MFt
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 u, 829m2, telek, 2 szoba, 90m2, felújított, új nyílászárók, dupla garázs, tárolók    38MFt
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
Leányvár,1075m2 telek,4,5szoba,180m2, két generációs, két konyha, fürdő, pince, garázs   27MFt
Építési telek,Egom, tiszti üdülő 3235nm,sorház,vagy lakások építésére alkalm,közművek     40MFt
Mogyorósbányán, négy egymás melletti telek,4760m2 akár lakópark,vagy sorház építésére  20MFt

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!

Érdeklődni személyesen (Dorog, 
Esztergomi út 19.) önéletrajzzal, 
vagy a következő telefonszámon: 
33/440-468

Pilisszentiváni gumiszer-
vizbe munkatársat keresünk. 
20/490-7673

ÁLLAT

Napos és előnevelt csirke kapható! 
Baromfikeltető, Pomáz, Bethlen G. 
u. 1/a 06-26/325-869

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os, 
1200 Ft/db ingyenes szállítással. 
06-20/387-2937

SZOLGÁLTATÁS

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

Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, szalagfüggönyök, harmonikaaj-
tók, javítása, készítése. Penészmen-
tesítés. 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 problé-
más lábúak jelentkezését is várom. 
06(30)210-44-68.

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

FAKIVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS! 
30/621-3477
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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

MARIANN TŰZIFA 
ÉRTÉKESÍTÉS

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

13.500 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

költöztetés-lomtalanítás-
bontás profi  rakodókkal.
igény szerint raktározással.

vidékre,kÜlFöldre egyaránt.

06-30/529-82-44

 teljes körŰ építŐipari szolgáltatás  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

tv és hiFi javítás!
szervíz: 

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

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

 

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

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 lehetőséggel rendelkező, 
rendezett közös udvaros házrészt. Hőtárolós kályhafűtéses. Üzlethelyiségnek 
és irodának is kiváló lehetőség!                                                                 Ára: 8,5 M Ft 

Leinformált ügyfeleink részére albérleteket keresünk!

Esztergom Kossuth L. utcában, a város szívében eladó teljesen felújított, 
azonnal költözhető, új víz és villanyhálózattal kiépített, 65 m2-es, rendezett 
közös udvaros, kocsi beállási lehetőséggel rendelkező, 2 szoba-étkező, kony-
ha, fürdőszoba helyiségekből álló, gázfűtéses házrész. Üzlethelyiségnek és iro-
dának is kiváló lehetőség!                                                                         Ára: 9,7 M Ft 

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

otthona-doktora
kerti munkák

fuvarozás
érd.: pinczés istván

06-30/270-7464

Teljeskörű lakásfelújítás, dryvit 
szigetelés, ácsmunkák, építőipari 
munkák kivitelezése. Hívjon biza-
lommal 06-70/519-4736, www.
alaptolatetoig.hu

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

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

FAKIVÁGÁS! 30/2404972

Palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

Bérelhető autó már 3500 Ft-
tól/nap, +36/30-743-1674, 
csigiautoberles@gmail.com

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

Akció a Harmónia Optikában Doro-
gon!!! Minden szemüveglencsére 
-30% kedvezmény március 31-ig. 
Multifokális szemüveglencsék-
re- 1+1 akció, szemüvegkeretek-
re -20-50% kedvezmény. Ingyenes 
látásvizsgálat, Egészségpénztár- és 
Szép kártya elfogadás. Cím: Dorog, 
Bécs út 61. 30/311-2296

MASSZÁZS, CSONTKOVÁCSOLÁS 
OLCSÓN! 20/462-8386

Műanyag lökhárítók, üvegszálas 
autó, és egyéb alkatrészek javítása, 
pótlása. ALUHEGESZTÉS 20/336 
1583

Kőműves és festő munkák elérhe-
tő áron bárkinek! 06702274929

„Ati úton, minden úton” Sofőrszol-
gálat, személyszállítás, Fuvarozás, 
bérbeadás, Ford Transit zárt kiste-
herautó! 8 fős kisbusz sofőrrel is 
bérbeadó! Bartók Attila +36-
30/682-9348, bartokatti@gmail.
com, www.atiuton.hu

Építőipari Bt. Rövid határidővel 
vállal: Bádogos munkákat, -Tera-
szok építését, illetve tetők javítását. 
30/837-8273

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Eszter-
gomban. Végzettség munka-
vállalásra jogosít. Részletfizeté-
si lehetőség. NYTSZ 04-0122-06, 
20/9762-111

Angol magántanár Dorogon taní-
tást vállal. Házhoz megyek. 
30/944-9798

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
06-70/6026-229

EAN 1000 Esztergagép ELADÓ! 
20/567-2981

ELADÓ! Kombinált gyerekágy, 
pelenkázóval 70x170, ROAN baba-
kocsi, több funkciós, nagy kerekű, 
kitűnő, tiszta állapotban. Panasonic 
TV, 61 cm képernyő 50 Hz. 06 
70/5394-814

Új-használt sport, túra, cross, 
supermoto motorgumik eladók! 
06 30 6178593

Télálló étkezési burgonya ingyen 
szállítással. 99 Ft/kg. Ugyanitt vető. 
06-30-981-3095

RÉGISÉG

Régiséggyűjtő tanár régi könyve-
ket, képeslapokat, tárgyakat vásá-
rol. 30/994 5943

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

csigi

+36-30/743-1674

autókölcsönzÔ
Bérelhetô 
autó már 

3500 Ft-tól/nap

csigiautoberles@gmail.com

szerkesztŐségÜnk elérhetŐségei:
dorog, béCsi Út 40.

lehetőség az agóra mellett
          nyitva: h-p: 8.00-16.00 

    tel.: +36-33/403-703, +36-30/411-3921
esztergom@szuperinfo.hu

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti/
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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, 06-20/9679-849www.facebook.com/ szuperin esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on
már csütörtökönként!

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


