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

Te l . :  +3 6 - 3 0/411- 3 921  •  +3 6 - 33/4 0 3 -70 3  •  E - m a i l :  e s z t e r g o m @ s z u p e r i n f o . h u  •  w w w. f a c e b o o k . c o m /s z u p e r i n f o . e s z t e r g o m k o r z e t i  •  N y i t v a  H - P :  8 -16

EsztErgom, szEntEndrE és térségE      Cím:dorog, BéCsi út 40.,   www.szupErinfo.hu 2017. március 24., XiV/12.

kőműves 
mester 
+36-70/941-7152

KECSKÉS 
TAMÁS

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

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

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

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

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

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT
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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.

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!

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

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

A TE Connectivity Esztergom  jelenleg a következő pozícióba 
keres munkatársat

RAKTÁROS
AMIT VÁRUNK:
- Szakközépiskolai végzettség                                                    
- Targonca vezetői engedély                                                       
- Felhasználói szintű számító-
  gépes ismeret (előny SAP)            
- Precíz, pontos munkavégzés
- Raktári területen szerzett 
  szakmai tapasztalat
- Dinamikus, terhelhető, proaktiv 
  személyiség
 

GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐ

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

AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes jövedelem
- Havi teljesítményprémium
- Karácsonyi pénz
- Iskolakezdési támogatás
- Melegétkeztetési hozzájárulás
- Kulturált, kedvező munkakörülmények
- Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség
- Ingyenes céges buszjárat, Esztergom ~40 km-es körzetéből

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

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

AMIT VÁRUNK:
- Műszaki szakközépiskolai végzettség
-Termelési területen szerzett tapasztalat
- PLC vezérlés ismerete előny  

GÉPBEÁLLÍTÓ
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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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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

 
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 TÁTONEsztergom, mátyás király u. 43.

CNC GépkeZelŐ
munkakörbe

fEladatok:
-   fémipari termékmegmunkálás
-   CNC eszterga- és marógépek folyamatos üzemeltetése
-   folyamatos gyártás biztosítása, felügyelete

ElVárások:
-   CNC forgácsolási képzettség
-   műszaki rajz olvasás
-   önállóság, megbízhatóság
-   precizitás, pontos munkavégzés
-   3 műszakos munkarend vállalása

ElŐnYÖk:
-   Fanuc, NCT, Mitsubishi vezérlők ismerete
-   szakmai tapasztalat

amit kínálunk:
-   hosszú távú munkalehetőség
-   szakmai fejlődési lehetőség
-   korszerű technológia
-   kellemes munkahelyi légkör
-   utazási költségtérítés

érd.:  E-mail: bederna@tari-prod.hu, tel.: +36-20/9834123

Forgácsolt, sajtolt, prés öntött alkatrészek 
gyártásával és szerelésével foglalkozó, 

1991-ben alakult, 100%-os magyar 
tulajdonú vállalat keres munkatársat

lapzárta:
kedd 12 óra

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
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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:

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

SOFIDEL HUNGARY

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

leadható az alábbi címeken: 2518 leányvár, Vaskapupuszta 
(volt forest telephely), ill. a 2541 lábatlan, rákóczi út 105. 

(volt forest telephely)

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

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

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.

KIPAKOLÓ RAKTÁROS 
ÉS TARGONCAVEZETŐ 

munkakörökbe

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

keres munkatársakat

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

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

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

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

 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

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
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www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt. 
Központi Területi Igazgatósága

Pilisvörösvár postára és körzetébe tartozó
Pilisvörösvár,Piliscsaba, Budakeszi, Budajenő, Telki

településeken

KÉZBESÍTŐ
munkakörbe munkatársakat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
- iskolai végzettség: 8 általános,
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Előnyt jelent: Társaság által elfogadott szakképesítés.
Bérezés megegyezés szerint.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 
Kepplerné Jószai Hajnalka,
Tel.: (30) 771-9227,
E-mail: KepplerneJoszai.Hajnalka@posta.hu
Jelentkezési cím:
Pilisvörösvár posta
2085 Pilisvörösvár Fő utca 64.

79x112mm_posta_allas_szuperinfo_0316.indd   1 16/03/17   16:06

 SC Invest Egom Kft.  munkatársakat keres az 
alábbi munkakörökbe:

-  HAGYOMÁNYOS ESZTERGÁLYOS
(nettó 1.200 Ft/óra)

- SEGÉDMUNKÁS, BETANÍTOTT MUNKÁRA
 (raklap gyártás, kandalló összeszerelés, csiszolás) 

egymûszakos munkarendbe.

Érd.: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50. 
uveges@scinvest.hu; 33/501-810

Az alábbi munkakörökre várjuk jelentkezésüket:

JElEntkEzés:
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy részletes önéletrajzát küldje 

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

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

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

szErElŐsori dolgozó:
Munka jellege: - betanított, fi zikai állómunka

Feladat:   - autóalkatrészek összeszerelése, sorba 
                                           rendezése szerelési utasítás alapján

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

gépkoCsiVEzEtŐ, targonCás anYagmozgató:
Feladat:  - kézi- és gépi anyagmozgatás, 
                                        - áruszállítás
  - áruátvétel-átadás
                                        - áruellenőrzés

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

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

Csatlakozzon Csapatunkhoz!

 amit aJánlunk:
•  versenyképes jövedelem
•  hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
•  határozatlan idejű munkaszerződés
•  alapbéren felüli jelenléti és teljesítmény utáni havi jutalom
•  étkezési támogatás készpénzben
•  13. havi bér karácsony előtti kifi zetéssel
•  képzési támogatás, fejlődési lehetőség
•   karrierlehetőség folyamatos belső pályázatok útján
•  24 órás csoportos élet- és balesetbiztosítás a világ összes országára 
•  ötletek jutalmazása negyedévente
•  iskolakezdési támogatás
•  hűségjutalom a Vállalatunknál eltöltött évek után
•  ingyenes vállalati buszjárat biztosítása

BŐVEBB informáCió kérhEtŐ: +36-33-542-400

Szeretne egy olyan munkahelyen  dolgozni, 
ahol karrierjét építeni tudja és mindezt a 

munkáltatója támogatja is?

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 

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on

már csütörtökönként!

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!
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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

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

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

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 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
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www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70/419-9000

AJTÓFELÚJÍTÁS!
Bontás nélküli

Régiből újat
akár 1 nap alatt!

Partner
Mester

Beltéri és bejárati ajtókra!

06 20 4917 214 vagy 06 23 340 270
w w w. z s a m b e k s i r k o . h u

SÍREMLÉK készítő
BUDAPESTI  

temetőkben is  

vállalunk síremlék 

készítést!

• GRÁNITBÓL 
• MÉSZKŐBŐL
• MŰKŐBŐL!

Ne elégedjen meg a szokványos sírkövekkel!
Mi megvalósítjuk egyedi elképzeléseit!

Minőségi kivitelben,  
rövid határidővel és reális áron!

Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.

HALLÓKÉSZÜLÉKEK
Minőségi angol 

Etune hallókészülék 
kedvező áron!

2510 dorog, Mária u. 20. 
(rendelőintézetben) 

(akár kamatmentes részletfi zetéssel)

tel: 06-70/554-95-16

H-Ear Kft.

 www.hallokeszulek.hu

MedvehagyMás-
ricottás Minibatyuk

hozzáValók / 4 adag
a tésztához
    20 dkg finomliszt
    2 dkg élesztő
    0.5 teáskanál cukor
    0.5 teáskanál só
    2 ek napraforgó olaj
    50 ml víz
    1 teáskanál napraforgó 
     olaj (a kenéshez)
a töltelékhez
    20 dkg ricotta
    50 g parmezán sajt
    1 csokor medvehagyma
    só ízlés szerint
    bors ízlés szerint

Elkészítés:
A tésztához felfuttatjuk 
az élesztőt 20 ml vízben a 
cukorral. A medvehagymát 
megmossuk, megszárítjuk, 
majd felaprítjuk.
Közben a lisztet egy tálba 
szitáljuk, elkeverjük a sóval.

A liszthez hozzáadjuk a fel-
futtatott élesztőt és az olajat, 
továbbá gyúrás közben fo-
lyamatosan annyi vizet (kb 50 
ml), amivel rugalmas tésztát 
kapunk.

Lefedjük a tésztát egy kony-
haruhával és melegebb helyre 
tesszük.
Ezalatt elkészítjük a tölteléket: 
a ricottát egy tálba tesszük, 
belereszeljük a sajtot, és 
hozzáadjuk a felaprított 
medvehagymát. Ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk. A krémet 
hűtőbe tesszük 10-15 percre.

A tésztát enyhén lisztezett 
táblán vékonyra, 1-2 mm 
vastagságúra nyújtjuk, majd 
5-6 cm átmérőjű köröket 
szaggatunk belőle.

A körök közepére teszünk 
egy-egy kis gombócot a töl-
telékből, és három oldalról - 
piramis alakra - összecsípjük 
a tésztát.

A sütőt előmelegítjük.
Egy tepsit sütőpapírral béle-
lünk, belepakoljuk a batyukat 
és vékonyan megkenjük őket 
olajjal.

Előmelegedett sütőben piru-
lásig sütjük őket

http://www.nosalty.hu
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Autós
melléklet 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

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

AUTÓDIAGNÓZIS

SZABÓ RÁCZ 
ISTVÁN MIKLÓS - 

villamosmérnök
2510 Dorog, Attila u.37 

Tel.:06-30/937-1366
info@autodiagnozis.hu

Tanulj nálunk, 
dolgozz itt!

-Teljeskörű diagnosztika 
-Autószerelés
-Befecskendező rendszerek, 
 klíma, ABS, légzsák javítása
-ECU, immo, kulcs kódolás

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

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

Apróhirdetések leAdási 
hAtárideje: kedd 12 órA

11 alkalmas bérlet mellé 

AJÁNDÉK 

5 alkalom infraszauna.*

*E
lő

ze
te

s b
ej

el
en

tk
ez

és
 a

la
pj

án
.

TRÉNING BÉRLET AKCIÓ!!! 

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

Budakalász  Auchan Üzletsor 
Budakalász, Omszk Park 1. (U40. üzlet) 

Tel.: 20/467-4258-onKeress minket a 

* A BioTechUSA kínálatából. Az 
akció 2017. 03.01-31. között, ill. 

a készlet erejéig érvényes.

áGi -FAker kFt. 
Tölgy, bükk, cser 

13.500 Ft/m3

Akác
14.500 Ft/m3

Gyújtós  
9.000 Ft/ m3 

tel: 70-366-0733

Épületgépészet

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

www.horitherm.hu

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

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
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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

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!

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, IV.em, erkélyes, 2 szoba, távfűtés, átlagos állapot 7,4MFt
Dorog Schmidth ltp.55m2, 2 szoba, hall, II.emelet, távfűtés, felújított, erkélyes, klíma, redőny    11,5MFt
Dorog Zsigmondy,IV-II.em,1szoba,40m2,kandallóról radiátorokkal fűtve,új ablakok 6,2MFt, 6,4 MFt
Sugár u IV.em.2 szoba erkély,50 m2,hőmennyiség mérős, 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, kertvárosKovács cukrászda közelében,aszfaltos út,jó helyépítési telek 983m2 4,5MFt
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          11MFt
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!

Eladó! Esztergom, Aradi tér IV.em két színtes, 62 
m2, 2 szoba+ galériás, távfűtés, lakás. Ár; 9,5MFt. 
+36 20 421-4557 

Eladó! Kesztölc, felújított, családi ház, 684m2-es 
telken, 80m2-es, 2,5 szoba, pince, kocsi 
beálló,panorámás kilátással. Ár: 9 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 Szamárhegyen (zöld övezet) panorá-
más kilátással félkész ház, 65% készültség, 769nm 
telek,130nm, beépítéssel, B 30 as tégla, saját kút, 
villany van. Két és fél szobás lakás csere beszámí-
tással is vehető. Ár; 16 MFt.  +36 20/421-4557

BARTA INGATLANKÖZVETÍTŐ

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

1,5-2 szobás albérletet keresek Esz-
tergomban. (udvaros ház vagy lakás) 
30/965 8091

Nyergesújfalun, a Madison mel-
lett 33 nm-es üzlethelyiség sürgő-
sen KIADÓ! 30/311 0311

JÁRMŰ

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

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

Használt és roncsautóját (teher-
autót is) adásvételi szerződéssel 
megvásárolom. 06-70/368-3171

Személyautót keresek megvételre 
magánszemélyként, kis fogyasztá-
sút, kevés kilométerrel, megkímél-
tet. 70/541 4839

ÁLLÁS

Az Esztergom-kertvárosi Pala pizzé-
ria konyhalányt keres. Jelentkezni az 
üzletben vagy telefonon lehet: 06 
30/277-1822

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

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

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

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

Műszaki boltba árufeltöltőt kere-
sünk! Érdeklődni személyesen 
(Dorog, Esztergomi út 19.) önélet-
rajzzal, vagy a következő telefonszá-
mon: 33/440-468

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

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

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

Márti virág és Ajándék bolt VIRÁG-
KÖTŐT azonnali kezdéssel felve-
szünk! Jelentkezni: 06-20/980-
12-60 vagy k.boglarka1221@
gmail.com-on fényképes önélet-
rajzzal lehet.

AZ ESZTERGOMI AUTÓJAVÍTÓ KFT. 
azonnali belépéssel keres- autó-
szerelésben is jártas - AUTÓVIL-
LAMOSSÁGI SZERELŐ munkatár-
sat, továbbá gyakorlattal rendelke-
ző KAROSSZÉRIA LAKATOS mun-
katársat is. Érdeklődni szemé-
lyesen (Esztergom, Dobogókői út 
78.) vagy a +36302281800-as, 
+36303216990-es telefonszámon.

Pilisvörösvári fémmegmunkáló üze-
münkbe daraboló, csiszoló, munka-
darabok összeszerelésére mun-
katársat keresünk azonnali kez-
déssel! Elvárások: önálló munka-
végzés, mérőeszközök használata. 
Jelentkezés: fmlparts@fmlparts.com 
e-mail címen, vagy a 06-26-330-
155 / 11 m.

HT-Bau Kft. Felvesz kőműveseket 
és segédmunkást azonnali kezdés-
sel. Dorog, Kesztölc, Leányvár vona-
lából. Pontos heti fizetéssel, bejelen-
téssel. 30/184 6347

Állandó munkára, takarítás-
ra munkatársakat keresünk. 
06-30/811-6069

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! Árnyékolás-
technika. Nyílászáró 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

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

INGATLAN

Dágon 2 db teljes felújításra szoruló 
családi ház eladó! Ár: 2,2, illetve 3,5 
millió Ft. 30/342-7787

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

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

Esztergom-kertvárosban a Wesse-
lényi utcában 2 szobás összkomfor-
tos családi ház nagy telekkel, garázs-
zsal, melléképületekkel ELADÓ! 
Vételár: 10 MFt.  06-20/46-57-
790 vagy 06-20/271-95-30

Tokodi határban, a Kisvölgyben pin-
ce, présház mellette nagy garázs 
földdel együtt, 36 gyümölcsfá-
val eladó. Ár megegyezés szerint! 
70/552 0723

Esztergom főutcáján egy 72m2-es 
hátsó udvari, felújított 2szobás, 
galériás házrész (+10 m2-el még 
bővíthető) garázzsal együtt eladó. 
Ir.ár:10,5 MFt 06-70-33-80-497

BÉRLEMÉNY

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

Azonnali kezdéssel felszolgálót 
keresünk az esztergom-kertvárosi 
Pizza Pala étterembe. Jelentkezni 
a 30/277-1822-es telefonszá-
mon lehet.

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagyar-
óvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
06-70/354-9321

Ausztriába határközeli bárok-
ba csinos hölgyeket felve-
szünk. Korrekt feltételek. Kezdő-
ket is várunk. 06/30/534-4699, 
0043/664-2366335

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

CNC marós és esztergályos munka-
társakat egyedi és sorozatgyártásra. 
Feladat HAAS és Hurco CNC eszterga 
és marógépek programozása. Elvá-
rás: Szakirányú végzettség, Önálló, 
precíz munkavégzés, terhelhetőség. 
Jelentkezés: fmlparts@fmlparts.com 
e-mail címen, vagy a 06-26-330-
155 / 11 m.

Pilisvörösvári fémmegmunkáló 
üzemünkbe AWI/CO hegesztő mun-
katársat keresünk azonnali kez-
déssel! Elvárások: önálló munka-
végzés, mérőeszközök használata. 
Jelentkezés: fmlparts@fmlparts.com 
e-mail címen, vagy a 06-26-330-
155 / 11 m.

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

A PILISMARÓTI 8. ha zártkert gon-
dozására, főállású munkaerőt kere-
sünk, KERTÉSZNEK, GONDNOKNAK. 
30-6345304
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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

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.
tv És hiFi JavÍtás!

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

otthona-doktora
kerti Munkák

fuvarozás
Érd.: pinczés istván

06-30/270-7464

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BérelhetŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FUrGON • sZeMélYAUtó
AUtóMeNtŐ • 9 FŐs 

kisBUsZ • kisteherAUtó

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

Épületgépészet
Tel.: +36 30 881-5785

Munka-és tűzvédelmi 
szolgáltatások, kockázat-

értékelések készítése! 
30/239 0047

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

Pilisszentiván területére! 
Tel.: 06-30/561-0529

ERZSÉBET ÉKSZERHÁZ EXKLU-
ZÍV FELVÁSÁRLÁS Arany: 12000-
29000 Ft/g, Ezüst: 800-1200 Ft/g, 
Fogarany:15000 Ft/g, Borostyán: 
20000-30000 Ft/g Bp. VII. Erzsébet 
krt.23. 06-70/421-5446

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

Kecsketej eladó Dágon 300 Ft/liter, 
nagyobb mennyiség esetén 250 Ft/
liter, ugyanitt kecskegidák, vágó-
kecskék eladók! 20/9828 652

RÉGISÉG

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

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógynövé-
nyes lábáztatás. Fájdalomcsillapítás 
szükség esetén. Maximális fertőtlení-
tés! PRECÍZ MUNKA-IGÉNYES LÁBAK. 
A szolgáltatás végén lábmasszázs. 
HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK! HÉTVÉ-
GÉN IS DOLGOZOM! Idősek és prob-
lémás lábúak jelentkezését is várom. 
06(30)210-44-68.

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

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

FAKIVÁGÁS! 30/2404972

Palatető bontásnélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindellyel. 
Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

FAKIVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS! 
30/621-3477

AJTÓ-ABLAK SZAKÜZLET. Érdek-
lődjön hetente megújuló AKCIÓinkról. 
Esztergom, Rudnay tér 24/a /körfor-
galomnál a táti úti kihajtónál /Meg-
rendelt áruját tudjuk raktározni. 
06-30/924-28-78

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 bér-
beadó! 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

Kúttisztítást, kútmélyítést, szivaty-
tyúzást és fakivágást vállalok. Pl.: 
fenyő/dió. 06-30/951-0378

Esztergomban és környékén szak-
képzett, gyakorlattal rendelkező 
hölgy idős gondozást és gyermek-
felügyeletet vállal hétköznap dél-
előtti órákban, illetve hétvégén is. 
06-70-33-80-497

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Esztergom-
ban. Végzettség munkavállalásra 
jogosít. Részletfizetési lehetőség. 
NYTSZ 04-0122-06, 20/9762-111

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

VEGYES

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

Flippert (játékgépet) keresek hasz-
náltat és/vagy működésképtelent, 
alkatrészeket is. 06-30/337-2285

Sitt, szemét, veszélyes 
hulladék, azbeszt, pala 

elszállítása!
Tel.: 30/7692719

 

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-villany-
hálózat), 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 köl-
tözhető, új víz és villanyhálózattal kiépített, 65 m2-es, rendezett közös udvaros, kocsi 
beállási lehetőséggel rendelkező, 2 szoba-étkező, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló, 
gázfűtéses házrész. Üzlethelyiségnek és irodának is kiváló lehetőség!            Ára: 9,7 M Ft 

ALBÉRLET!!!!   Dorog város központjában kiadó 1 szoba, fürdőszobás házrész. Egyéni 
kandalló fűtéses. Rendezett között udvarral. Kizárólag fiatal pár részére kiadó.  
             Ára: 50.000,-Ft+ rezsi (1 havi kaució)

A KÉT INGATLAN EGYÜTT IS MEGVÁSÁROLHATÓ!

Dorogi villamossági üzletbe 
keresünk bolti értékesítőt. 

Villamosságban jártasság 
előny! További információ 

nyitva tartási időben: 
Provill-Ker kft. 

Dorog Esztergomi út 19. 
Telefon: 33-440-468, 

email: provill-ker@provill-ker.hu
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