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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

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

 fAKErítés, 
pArAdiCsom KArÓ, 

fA tErAszBurKoLAt 
és KEménYfA 

BriKEtt 
ÓriÁsi  

VÁLAsztéKBAn.

kőműves 
mester 
+36-70/941-7152

KECSKÉS 
TAMÁS

Esztergom, Dobogókői út 78.  
/Volt Műszaki Erdészet nagy csarnoknál, kövesse a táblákat/
Tel: 06-20/42-14-460, 06-33/404-326

Szereltesse fel idejében! 
NE KOPJON A TÉLI!  

NYÁRI GUMI
FB mobil

ÚJ és használt nyári  abroncs raktárról.
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cembrit

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

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 :
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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

 

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.

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 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

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:

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

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.

munkakörökbe
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.

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

keres munkatársakat

KIPAKOLÓ RAKTÁROS 
ÉS TARGONCAVEZETŐ 

 a KREPCSIK Tüzépen!
3,5 tonnás építőanyag 

kiszállító darus/
billencs autóra!

Hosszú távú, folyamatos 
munka télen/nyáron, 

magas bérezés! 

Komoly, tapasztalt, megbízható 
jelentkezők hívjanak:
KREPCSIK MELINDA 

06 30/853-2004
Önéletrajzokat a 

krepcsikm@gmail.com-ra 
várjuk “3,5 tonnás sofőr állás” 

címmel, és fi zetési igény 
megjelölésével!

SOFŐR ÁLLÁS TÁTON

Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi 

ELADÓ
munkatársakat keres!
Jelentkezését kérjük küldje el a 

hust341hr@praktiker.hu címre!
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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

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.

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

Keresünk: NAPPALOS, 
ÉJSZAKÁS PÉKET vagy

pékségben BETANÍTOTT 
MUNKÁST. 

Érd: +36-30/476-1578 számon, LIGETI 
ANDRÁSNÁL illetve az 

info@ligetipekseg.hu címen.

a KREPCSIK TÜZÉP 
Esztergom kv-i telepére:

- építőiparban jártas, 
targoncázni tudó, (OKJ-s vizsgával 

rendelkező) munkájára precíz, 
rugalmas telepvezetőt keresünk!

AMIT KÍNÁLUNK: hosszú távú, 
folyamatos munka télen/nyáron, 
magas bérezés, fi atalos csapat.

Csak komoly szándékú 
jelentkezők hívjanak:
KREPCSIK MELINDA 

06 30/853-2004
Önéletrajzokat a 

krepcsikm@gmail.com-ra 
várjuk  “telepvezetői állás” 

címmel, és fi zetési igény 
megjelölésével! 

TELEPVEZETŐI ÁLLÁS 
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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.

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!

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

 (2534 Tát, József A. u. 37) 
Autómosóban szerzett 

gyakorlattal rendelkező, 
munkájára precíz, 

megbízható, fi atal munkatársat 
keresünk! 

Amit kínálunk: fi atalos 
csapat, hosszútávú - 

folyamatos munka, 8 órás 
bejelentés, magas fi zetés! 

Jelentkezni email-en: 
krepcsikm@gmail.com vagy 
telefonon: 06 30/853-2004

ÁLLÁS LEHETŐSÉG A 
KREPCSIK

AUTÓMOSÓNÁL!

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.

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

 
a KREPCSIK 

Fuvarozó cégnél!
Elvárások: több éves 
hasonló munkában 
szerzett tapasztalat, 

rugalmasság.
Kínálunk: újszerű, szépen 

karbantartott kamion, 
folyamatos belföldi 

munka télen/nyáron, 
magas bérezés, fi atalos 

csapat. Munkavégzés 
hétfőtől-péntekig 

változó helyen.

Csak komoly szándékú 
jelentkezők hívjanak 

Krepcsik Pál: 
06 30/9340-236

TEHERGÉPKOCSI 
SOFŐR ÁLLÁS TÁTON

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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AJTÓABLAK

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

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT TŐLÜNK IS, MIELŐTT DÖNT!

AMIT NYÚJTANI TUDUNK:
- ingyenes felmérés, szaktanácsadás, árajánlat készítés
- 50 m2 bemutatóterem, ahol megtekintheti 
   termékeinket
- 5-6 kamrás műanyag nyílászárók (70-74-80 mm profi l)
- natúr vagy felületkezelt borovi fenyő nyílászárók
- kijelölt ingyenes parkoló az üzlet előtt
- bontás szükségtelen rongálás nélkül, szakszerű 
   beépítés

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

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT TŐLÜNK IS, 
MIELŐTT DÖNT!

Korrekt ügyintézés mellébeszélés nélkül!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

Esztergom, Visegrád, Dorog, Tát, Nyergesújfalu körzetében
Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu

Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

L/1045   Esztergomban a Budai N.A.úton IV.em-i, 2szobás, 55nm-es, erkélyes lakás                                  7,8 MFt 
T/510     Esztergomban a Gyurgyalag dűlőben 2014nm-es telek, 60nm-es épülettel, gyönyörű kilátással, Víz, villany van. Ár: 4 MFt
Ü/312     Esztergoman 190nm-es vendéglátó, frekventált helyen, 500nm-es kerttel                                 44 MFt
E/824     Esztergomban a Vaskapui út környékén 270nm-es, kétgenerációs, körpanorámás igényes, 5+2 szobás családi ház, 
                 900nm-es telek                                  67 MFt
E/825     Esztergomban a Szent-Tamás hegyen, 5szobás, cserépkályha fűtéses, panorámás családi ház                                  24,5 MFt
V/764     Pilismaróton 82nm-es 2+1 szobás, cserépkályha fűtéses  Cs.ház, 1439nm-es telekkel                                                  8,9 MFt
Leárazva! L/1043 Dorogon az Erőmű ltp.-en, III.em-i, 75nm-es, 2,5szobás, erkélyes, panorámás összkomfortos, igényes lakás   
                              12,2 MFt
T/489      Esztergomban a Szamárhegyen (Bükkfa utca) 1970nm-es építhető telek, 20nm-es kis tégla házal, villany van, szép 
                 panorámával                                                                      3,99 MFt
T/509      Esztergomban a Galagonyás úton 50nm-es présház, 50nm-es pincével és 3296nm-es belterületi (építési) telekkel 
                 eladó.                          Ár:16,5 MFt
E/751     Esztergomban a Pöltenberg u.-ban kettő lakórészből álló, 230nm-es Cs.ház (csere lehetséges).                              18,5 MFt
E/808      Esztergomban a Bartók B.u.-ban 60nm-es, 2szoba + háló fülkés ingatlan, 300nm-es telekkel                                 8,6 MFt.
E/823      Esztergom-Szentgyörgymezőn, 100nm-es parasztház (erősen felújítandó, vagy bontandó, az árban a bontási költség 
                 is benne van), 248nm-es telekkel                                                                                                                                                   6,99 MFt

ApróÉpületgépészet

E-mail: info@horitherm.hu
Tel.: +36 30 881-5785

www.horitherm.hu

-falfűtés-hűtésrendszerek
- víz-, gáz-, fűtéstechnika
- légtechnika
- szerviz szolgáltatás

INGATLAN

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

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

Dorogon a Bécsi udvar teremgará-
zsában garázshely kéziraktárral eladó. 
06-20/476-6392

Esztergom-kertvárosban a Wesselényi 
utcában 2 szobás összkomfortos családi 
ház nagy telekkel, garázzsal, melléképü-
letekkel ELADÓ!Irányár: 10 MFt. 06-
20/46-57-790 vagy 06-20/271-95-30

Áron alul ELADÓ a Pala tónál egy 592 
nm-es üdülőterület. 20/338 1373

BÉRLEMÉNY

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

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

Dorogon, kertes házban 1 szobás lakás 
kiadó. 20/580 7255

JÁRMŰ

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

Roncsautóját megvásárolom adásvé-
teli szerződéssel. 06-20/476-2356

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

HIRDETMÉNY
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete nyílt LICITTÁRGYALÁSON 

ÉRTÉKESÍTÉSRE meghirdeti az alábbi, tulajdonát képező ingatlanokat:

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete nyílt licittárgyaláson BÉRLEMÉNY ÚTJÁN TÖRTÉNŐ 
HASZNOSÍTÁSRA meghirdeti: 

Dorog, Bécsi út 55. szám alatti, 1419/A/5 hrsz-ú 35 m2 alapterületű üzlethelyiségét. 
A licit induló összege: 2.310,-Ft/m2

Dorog, Zsigmondy ltp.20. szám alatti, 731/3/A/104 hrsz-ú 21 m2 alapterületű üzlethelyiségét. 
A licit induló összege: 1.160,-Ft/m2

VALAMENNYI LICITTÁRGYALÁS IDŐPONTJA:
2017. április 7. (péntek) 9-12 óráig, a „Részletes tudnivalók” c. dokumentumban meghatározott beosztás szerint.

HELYE: Dorog Város Polgármesteri Hivatala – Földszint 23. szoba
2510 Dorog, Bécsi út 71. A licittárgyaláson történő részvétel feltétele a „Részletes tudnivalók” – aláírással igazolt – 

átvétele, valamint a bánatpénz be� zetése, melynek helye: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
(Dorog, Bécsi út 71. érdeklődni lehet: Kozlik Ferenc, Tállainé Berkesi Anita tel: 33/431-299).

HATÁRIDEJE: 2017. ÁPRILIS 4. 12 ÓRA.

Ingatlan címe Hrsz. Ingatlan nagysága Ingatlan forg. értéke

Dorog, Hősök tere 13.

Dorog, 4db építési telek 
kialakítására alkalmas 

ingatlan

Dorog, Pataksor 77.

Irodák: 531 m2

összkomfortos

Kivett: gazdasági 
épület, udvar, 3271 m2

Kivett:  beépítetlen 
terület,
1193 m2

1194/2/A/1

0318/1

26

24.393.800,-Ft

10.303.650,-Ft

4.533.400,-Ft
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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. 31-ig 

25-30%   kedvezmény! 

tel.:06-20/328-0466

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!

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

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

GRÁNITpark

www.granitpark.hu
Email: granitpark@gmail.com

Gránit 
síremlékek már 

250.000 Ft-ért
teljes kivitelezéssel!

Bajna, 
Nyergesi út 1.

Tel: +36-30/525-1971

nyitva: 
h-p: 9-17

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.

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK BONTÁS 
NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA, BEÁZÁS 

MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, 

VAGY ÁTFEDÉSE OLCSÓ 
MEGOLDÁSSAL, ZSINDELYEZÉSSEL IS.

ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, 
KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA.

06-20/931-31-52

TETŐKLINIKA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás, 
50%   ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI  FELIRATKOZÓKNAK
2017. 03. 31-IG   

25-30%   kedvezmény! 

ÁGI -FAKER KFT. 
Tölgy, bükk, cser 

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós  
9.000 Ft/ m3 

Tel: 70-366-0733

Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk 
649Ft/db, INGYENES házhozszállítás-
sal. 25db-ra 2-ajándék. Jegyezhető: 
06-70/776-3007

SZOLGÁLTATÁS

Vállalok! Redőnyök javítását, beszer-
zést, szerelést! Árnyékolástechnika. Nyí-
lászáró csere, 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

Villanyszerelés! Házak, lakások fel-
újítása,  villanybojler takarítás,  biz-
tosítéktábla szerelés. Hibaelhárítás. 
06-20/254-7428

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógynövényes 
lábáztatás. Fájdalomcsillapítás szükség 
esetén. Maximális fertőtlenítés! PRECÍZ 
MUNKA-IGÉNYES LÁBAK. A szolgáltatás 
végén lábmasszázs. HÍVÁSRA HÁZHOZ 
MEGYEK! HÉTVÉGÉN IS DOLGOZOM! Idő-
sek és problémás lábúak jelentkezését 
is várom. 06(30)210-44-68.

Teljeskörű lakásfelújítás, dryvit szige-
telés, ácsmunkák, építőipari munkák 
kivitelezése. Hívjon bizalommal 06-
70/519-4736, www.alaptolatetoig.hu

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

Palatető bontásnélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. 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

FAKIVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS! 
30/621-3477

MASSZÁZS, CSONTKOVÁCSOLÁS 
OLCSÓN! 20/462-8386

Lomtalanítást és fuvarozást vállalok! 
06-20/509 0961

„Ati úton, minden úton” Sofőrszolgá-
lat, személyszállítás, Fuvarozás, bérbe-
adás, Ford Transit zárt kisteherautó! 8 
fős kisbusz sofőrrel is bérbeadó! Bartók 
Attila +36-30/682-9348, bartokatti@
gmail.com, www.atiuton.hu

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

FAKIVÁGÁS! 30/2404972

Esztergomban és környékén szakkép-
zett,, gyakorlattal rendelkező hölgy idős 
gondozást és gyermekfelügyeletet vállal 
hétköznap délelötti órákban, illetve hét-
végén is. 06-70-33-80-497

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Esztergomban. 
Végzettség munkavállalásra jogo-
sít. Részletfizetési lehetőség. NYTSZ 
04-0122-06, 20/9762-111

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

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 06-70/6026-229

Megkímélt állapotban levő, nagy-
méretű íróasztal eladó! (130x63x73) 
20/243 7170

Személyautóját, kisteherautóját meg-
vásárolom reális áron. 20/4762356

Keveset futott, kitűnő állapotú, kis 
fogyasztású Daewoo Matiz eladó. 
20/447-6904, 20/325-7161

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

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

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/334-5262

Műszaki előkészítőt keres több éves 
szakmai gyakorlattal esztergomi építő-
ipari cég. Jelentkezés fényképes szak-
mai önéletrajzát a molnaresmolnar7@
gmail.com címre várjuk.

Műszaki boltba árufeltöltőt keresünk! Érd 
Dorog, Esztergomi út 19. önéletrajzzal, 
vagy 33/440-468

Piliscsabai bőrdíszmű üzemünkbe fel-
vételre keresünk szakmunkást, varrónőt, 
esetleg szakirányú gyakorlattal betaní-
tott 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 munkarendbe 
bútoralkatrészek csiszolására férfi mun-
kaerőt keresünk jó kereseti lehetőség-
gel. 06303920959

Állandó munkára festő és burkoló mun-
katársat keresünk! 06(30)454 4276

Megbízható varrónőt keresek eszter-
gomi munkavégzésre. 20/770 8547

Gyepmestert keresünk az esztergo-
mi gyepmesteri telepre esztergomi, 
esztergom-kertvárosi, dorogi, táti lakost, 
kutyás tapasztalat előny, B kategóriás 
jogosítvány feltétel. Jelentkezni a 30-
235-2795 számon lehet.

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

Pilisvörösvárra, havi 2 alkalommal 4-5 
órára kerti munkára férfi munkaerőt 
keresek. 26-330-992, 30-370-4433

Férfi munkaerőt keresünk betaní-
tott munkára Esztergomba, a Suzu-
ki gyár területére. Érd: 8.00-17.00, 
06-30/184-2912

Álláslehetőség! Fuvarozással foglal-
kozó cég állandó nemzetközi munká-
ra kamionsofőrt keres kiemelt bére-
zéssel. (Komárom - Esztergom megye, 
Sárisáp) 17.000 Ft napi díj hétvégén is! 
06-30/431-33-21

Hentest keresek táti húsboltba rész-
munkaidőben. 30/223 3799

Pilisszentiváni gumiszervízbe munka-
társat keresünk. 20/490-7673

ÁLLAT

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

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

Terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas tagi kölcsön, magas házipénz-
tár előnyben. 06-30/3454-724

ELADÓ! Kombinált gyerekágy, pelen-
kázóval 70x170, ROAN babakocsi, több 
funkciós, nagy kerekű, kitűnő, tiszta 
állapotban. Panasonic TV, 61 cm kép-
ernyő 50 Hz. 06 70/5394-814

RÉGISÉG

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

Készpénzfizetéssel vásárolok min-
dennemű régiséget! Parasztbútorokat, 
hokedliket, tollat, festményeket, por-
celánokat, órákat, varrógépet, köny-
veket, bronztárgyakat, ezüstneműket. 
Díjtalan kiszállás, értékbecslés! Szap-
panos Mihály 0630-215-8582
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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

TV ÉS HIFI JAVÍTÁS!
SZERVÍZ: 

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

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

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

Épületgépészet
Tel.: +36 30 881-5785

OTTHONA-DOKTORA
KERTI MUNKÁK

fuvarozás
Érd.: Pinczés István

06-30/270-7464

 EREDETI BMW ALKATRÉSZEK ÉS 
TARTOZÉKOK FORGALMAZÁSA!

MEGNYITOTTU
NK!

Esztergom, Dobozi M. út  39.

FÖLDMÉRÉSI 
MUNKÁK!

Rövid határidővel!
Tel.: 06(30)287-6343


