
Egerben a Városi Sport csar
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kőműves 
mester 
+36-70/941-7152

KECSKÉS 
TAMÁS

•Kéménymarás és bélelés,
•új kémények építése, 

•öreg kémények javítása                                                     
www.kemenyfuras.eu 

+421 907 262 007

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.

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.

Telephely: 2518 Leányvár, Vaskapu puszta 08/17 hrsz
www.sonetron.hu / info@sonetron.hu   Tel.: +36 70 443 33 69

Dinamikusan fejlődő, 100%-ban magyar tulajdonban lévő szerszám és alkatrészgyártó 
cég leányvári üzemébe keres új munkatársakat

Elvárások:
- szakirányú végzettség

- erkölcsi bizonyítvány
- Heidenhain vezérlés ismerete előny

- CnC maróst,
- gépi ForgáCsolót,
- mEChatronikai mérnököt,
- Cad/Cam tErvEzőt.

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on

már csütörtökönként!

   munKAKÖzVEtítŐ irodA nYíLt

VÁRJUK ÖNT EGYEZTETETT 
IDŐPONTBAN

Esztergom Aradi tér 3. 
(Pöttyös tér)

Telefon: +36-30-639-8803
Email: piller7777@gmail.com

Ha MUNKÁT keres, vagy a jelenleginél jobbat szeretne...
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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 Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. tagja a világ, 
vezető építőanyag-gyártó csoportjának.  A vállalat pilisvörösvári 

csapatának további erősítésére tapasztalattal   
Bulldózer és homlokrakodó kezelőt keres

Főbb feladatok: 
 Bányaművelés, dolomit kitermelés bulldózerrel 
 Teherautók rakodása homlokrakódó segítségével
 Dolomit osztályozórendszer üzemeltetése
 A bányában dolgozó gépek alap szintű karbantartása, tisztítása
  Esetenként vakolatüzemben végzett egyéb tevékenység: anyag-

mozgatás, gépkezelés
elvárások:
   Önállóan dolgozni tudó, felelősségteljes és szorgalmas munka-

társat keresünk. 
   Bulldózer (földmunkagép) jogosítvány (1222-es gépcsoport) és 

munkagéppel végzett minimum 2 éves tapasztalat 
 Homlokrakódó jogosítvány (4511 es gépcsoport)
  Nagyrészt önálló munkavégzésről van szó, kiemelten fontos a 

helyes munkavédelmi szemlélet megléte 
 Targoncás jogosítvány (3324es gépcsoport) előny
amit ajánlunk:
  Egy jelentős nemzetközi háttérrel és magyarországi múlttal 

rendelkező cég biztonságát
 Alkalmazotti munkaviszonyt
  Versenyképes jövedelmet, eredményes munkavégzésért ver-

senyképes jövedelem-csomagot
munkavégzés helye: Pilisvörösvár
munkarend:  munkaidő keretben 1 műszak, igény esetén túlóra, 

vagy többműszakos munkarend 

Ha szeretne egy dinamikusan fejlődő vállalat sikeres csapatának 
tagja lenni kérjük, juttassa el önéletrajzát 2017. április 03-ig 
az alábbi elérhetőségink egyikére: Saint-Gobain Construction 

Products Hungary Kft., WEBER divízió,  2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.  
E-mail: eszter.baksa@saint-gobain.com 

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

A ZIMBO Perbál Kft. 
új munkatársat keres teljes munkaidőben,  

az alábbi pozícióba: 

KARBANTARTÓ
Főbb feladatok:
 • Gépek, gyártósorok készenlétének folyamatos biztosítása  
  és karbantartása
 • Karbantartási,  javítási munkálatok elvégzése
 • Kapcsolattartás külsős szolgáltató cégekkel
 • Külsős szolgáltató cégek által elvégzett javítások ellenőrzése,  
  a javítási munkálatokban történő tevékeny részvétel
 • Projekt feladatok ellátása
 • Továbbképzéseken való részvétel

Elvárások:
 • Középfokú szakirányú gépész és/vagy villamos végzettség
 • Karbantartási, javítási munkák során szerzett tapasztalat
 • Műszaki rajz olvasási ismeret
 • Önálló munkavégzés elektromos rajzok alapján
 • Hidraulika és pneumatika rendszerek ismerete
 • Rugalmasság, jó probléma megoldó képesség

Amit kínálunk:
 • Stabil, hosszú távú munkalehetőség
 • Versenyképes fizetés
 • Egyéb béren kívüli juttatások
 • Tanulási és előrelépési lehetőség egy piacvezető  
  nemzetközi vállalatnál 

Munkavégzés helye:
 • Perbál, Pest megye

Jelentkezés módja:

Amennyiben hirdetésünk  felkeltette érdeklődését és szívesen  
csatlakozna cégünkhöz, kérjük küldje el a magyar és német nyelvű  

fényképes önéletrajzát a következő e-mail címre: job@zimbo.hu

Pillér kft bemutatása
cikk

Örömmel tudatom, 
hogy Esztergomban 
is mEgnyitottam 

munkaközvEtítő 
irodámat.

Több év szakmai 
tapasztalata arra 
ösztönzött, hogy 
Esztergomban is 

közvetlen segítséget 
nyújtsak a munkát 
keresőknek, vagy 

azoknak, akik 
jelenleg dolgoznak, 
de valamilyen okból 
kifolyólag változtatni 

szeretnének. 

Kínálatomban 
megtalálhatók a környék 

ipari parkjaiban lévő 
jelentős cégek ajánlatai, 
de egyéb vállalkozások 

is megkeresnek új 
munkaerő igényükkel.

Pillérként kapcsolom 
össze a munkát 
keresőket és a 
munkaadókat. 

Jelentősnek tartom 
és kiemelt figyelmet 
fordítok a Felvidéki 

magyarság munkához 
juttatására is, így a 

jelentkezőket a Duna 
mindkét oldaláról 

várom. 

Cégem teljeskörűen 
kiszolgálja a hozzám 

forduló munkakeresőket, 
segítséget nyújtok a 
gyári interjúkra való 

bejutáshoz,a nem 
magyar állampolgárok 
részére adószámot és 
magyar bankszámlát 

igénylek, igény esetén 
szállást intézek, 

figyelemmel kísérem 
útjukat az első munkába 

állás napjáig, illetve 
akiknek a kiajánlott 

munka nem felel 
meg, azoknak további 

ajánlatokkal tudom 
segíteni sikeres 

munkakeresését. 

Szakmai önéletrajzukat 
várom a megadott email 
címre, illetve hívásukat 

fogadom az iroda 
telefonszámán.

Jó Dobronya Beatrix
tulajdonos-ügyvezető 

igazgató

Cím: 
Esztergom Aradi tér 3.

telefon: 
+36-30-639-8803

Email: 
piller7777@gmail.com

ha munKÁt keres, vagy a jelenleginél jobbat szeretne

Passzív elemek, kapcsolók gyártására keresünk, hosszútávra, Esztergom Ipari Parkba

ÖsszEszErELŐ opErÁtoroKAt
Kiemelt kereseti lehetőség, kedvező juttatási csomag, Cafeteria, 13. havi � zetés.

Esztergom környékéről a Duna mindkét oldaláról járnak ingyenes céges járataink.

Felvételire, tesztírásra jelentkezni lehet: +36-30-639-8803
Esztergom, Aradi tér 3. (Pöttyös tér)
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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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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

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

VÍZILABDAEDZŐ KERESÜNK
Az új-hullám sE 

VíziLABdAEdzŐt 
keres utánpótlás

ELVÁrÁsoK:
-  a versenysporttal és az utánpótlásneveléssel kapcsolatos 
   edzői feladatok ellátása
-  pontos munkavégzés
-  önálló munkához való képesség
-  megfelelő csapatszellem

 ELŐnYt JELEnt:
-  szakedzői végzettség
-  az utánpótlás nevelésben végzett eredményes szakmai múlt
-  eredményes játékosmúlt
-  az új szakmai módszerek iránti nyitottság

uszodAi infrAstruKtúrA:
-  nyáron nyitott, ősztől-tavaszig sátorral fedett medencetér
-  16x8 méteres, 70-90 cm mélységű tanmedence
-  16x25 méteres, 210 cm mélységű, 6 pályás nagymedence

fizEtés: 
-  megegyezés szerint

A jelentkezők fényképes szakmai önéletrajzát és 
motivációs levelét az  allas@uj-hullam.hu 

e-mail címre várjuk!

csapataihoz, dorogi munkavégzésre a 
nipl stefánia uszodába.

Gyakorlattal 
rendelkező 

B,C kategóriás 
GÉpkOCSIVezetŐket 

keresünk dorogi 
telephelyre,

szállodai textíliák 
szállítására.

elŐNY: dorogi vagy 
esztergomi lakos.

JeleNtkezÉS: 
Személyesen 

dorog Bécsi út 62.  
livita-laundry kft-nél.
telefonon egyeztetett 

időpontban.  

06-70/386-27-25

Personalvermittlungs Firma mit mehr als 10 jähriges Erfahrung 
sucht nach Landshut und Umgebung Maurer mit mindestens 
Deutschkenntnisse als Unterhaltungsniveau.

Aufgaben: 
- Ausführen von Betonrenovierung,-Betonsanierungarbeiten

Unser Angebot:
- Wettbewerbfähiges Einkommen: netto:1400-1500 Euro/Monat 
- Unterkunft und Reise-Zuschuss zwischen Arbeitsplatz und Unterkunft 
- Angemeldete Bescheftigungsverhältnis in Deutschland bei einer 
  traditionsreichen Unternehmen - IGZ -mbH

Wenn Sie an unsere Arbeitsstelle interessiert sind, übermitteln Sie uns 
Ihre deutschsprachige Lebenslauf  per
E-mail: allas@igz-gmbh.eu 
Telefon: +3620-560-60-77 oder +3670-342-05-85 

Wir suchen Maurer 
für Betonsanierung 
nach Landshut und 

Umgebung 
 (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!

Amit kínálunk:
-  havi bruttó 220.000.- Ft. kereseti 
    lehetőség
-  havi bruttó 40.000.-Ft. jelenléti 
    bónusz
-  16.000.-Ft/hó Cafeteria
-  hétvégi bónusz

Jelentkezés: Munkanapokon 08-16 óra között!
tel.: 06 30 500 5998, Email: hr@astongroup.hu

opErátorokat
-  A havibéren felül év végi bónusz 
   (1 havi alapbér)
-  hosszú távú munkalehetőség
-  ingyenes céges buszjárat
-  munkásszállás és munkaruha 
    juttatás

Multinacionális partnerünk 
részére, nyergesújfalui 
munkahelyre keresünk:
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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?

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 

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

A Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., tagja a világ, 
vezető homlokzati vakolat és csemperagasztó gyártó  

csoportjának. A vállalat, pilisvörösvári raktárába   

raktárkezelőt keres

Feladatok: 
 Raktári áru összekészítés, komissiózás 
 Beérkező áruk átvétele
 Vevő kiszolgálás
 Tehergépjárművek targoncával történő rakodása
  Komissiózott tételek és kiszállításra kész tehergépjárművek 

utólagos ellenőrzése
  A rá bízott raktári terület kezelése, rendben tartása
  Raktári tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk elvégzése
   Készletkezeléssel kapcsolatos információáramlás biztosítása 

cégen belül

Feltételek:
   Középfokú végzettség
   2-3 éves szakmai tapasztalat 
 Számítástechnikai ismeret (Word, Excel, Microsoft Outlook)
   Targoncavezetői engedély, OKJ bizonyítvány (a targonca napi 

használatához szükséges rutin)

előnyök:
  SAP WM modul felhasználói szintű ismerete
 Angol és/vagy német nyelvtudás

Ha szeretne egy dinamikusan fejlődő vállalat sikeres csapatának 
tagja lenni kérjük, juttassa el önéletrajzát 2017. április 03-ig 
az alábbi elérhetőségink egyikére: Saint-Gobain Construction 

Products Hungary Kft., WEBER divízió,  2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.  
E-mail: eszter.baksa@saint-gobain.com 
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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

Personalvermittlungs Firma mit mehr als 10 jähriges Erfahrung 
sucht nach Wörth/Isar Schweißer mit Deutschkenntnisse als 
Unterhaltungsniveau.
Anforderungen und Konditionen
- Deutsckenntisse in Unterhaltungsniveau muss unbedingt sein!
- Führerschein Kat. „B” ist Voraussetzung, ein eigenes Auto ist von Vorteil. 
Unser Angebot
- Wettbewerbfähiges Einkommen: netto 1500-1900 Euro/Monat
- Unterkunft und Reise-Zuschuss zwischen Arbeitsplatz und Unterkunft 
- Angemeldete Bescheftigungsverhältnis in Deutschland bei einer 
traditionsreichen Unternehmen - IGZ -mbH

Wenn Sie an unsere Arbeitsstelle interessiert sind, übermitteln Sie uns 
Ihre deutschsprachige Lebenslauf per
E-mail: allas@igz-gmbh.eu 
Telefon: +3620-560-60-77 oder +3670-342-05-85 

Wir suchen 
Schlösser nach 

Altdorf (Bayern)

Piliscsaba Város  
Önkormányzata ajánlatot  

kér Piliscsaba Város  
Hivatalos közéleti havilapja, 

a Piliscsabai Polgár újság  
• felelős főszerkesztői és  
• tördelői szerkesztői és  

• hirdetésszervezői  
feladatainak,  
ill. Piliscsaba  

hivatalos honlapjának 
és Facebook oldalának 

szerkesztői feladatainak 
ellátására.  

Részletes ajánlati felhívás a  
www.piliscsaba.hu oldalon.

pilisjászfalui sütőipari 
üzembe

· pék szakmunkás és 
betanított munkás

éJszAKAi műszakba
· dagasztó

· betanított termékgyártó 
(táblás)

· árukiadó
nAppALi műszakba

· betanított termékgyártó 
(táblás)

· cukrász
· 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

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!
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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

Minőségi kivitelben,  
rövid határidővel  
és reális áron!

Párkányok, kerítésfedlapok, kémény és 
támfal fedő kövek, méretre gyártása.

Párkányok, kerítésfedlapok

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

• MŰKŐBŐL 
• MÉSZKŐBŐL
• GRÁNITBÓL!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Dorogon
április 8-án.

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
tel:.06-70/563-3348  

Fuvarozással 
foglalkozó cég állandó 

NEMZETKÖZI MUNKÁRA 

KAMIONSOFŐRT 
keres. 

(Komárom-Esztergom megye, Sárisáp) 
15.000 Ft napi díj + 

85.000 Ft netto alapbér! 

Érd.: 06-30/431-33-21

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

GYÁRTÓSORI KERÉKPÁRSZERELŐ 
feladatok:
-  Kerékpár összeszerelés ütemekre bontott gyártósori munkával
-  Különböző szerelőpozíciók magabiztos elsajátítása
Elvárások:
-  Jó kézügyesség, szerelő képesség
-  Alapvető kéziszerszámok ismerete, és gyakorlat azok használatában
-  Igényes, gyors munkavégzés

FESTŐ (PORSZÓRÓ, FÉNYEZŐ) 
feladatok:
-  Kerékpár alkatrészek porfestése kézi eszközzel, konvejor-pályán, kabinokban,
-  Porszóró kabinok folyamatos tisztántartása, takarítása, karbantartása, 
    színcserék elvégzése
Elvárások:
-  Jó kézügyesség, 
-  Jó látás,
-  Kitartó munkavégzés, jó monotonitás tűrés

FESTŐ ELŐKÉSZÍTŐ 
feladatok:
-  Elektrosztatikus porfestésre kerülő alkatrészek felületi előkészítése 
    szemcseszórással, csiszolással,
-  Festő konvejor pályák anyagellátásának biztosítása
Elvárások:
-  Alapfokú fémipari ismeretek
-  Alapvető fémipari kéziszerzámok ismerete és gyakorlat azok használatában

FÉRFI ANYAGRAKTÁROS 
feladatok:
-  A gyártásra kerülő kerékpárszettek alapanyagainak komissiózása, készletezése,
-  Beérkező alapanyagok raktári tárhelyekre történő betárolása,
-  Készletezés során, oldalvillás gázüzemű targonca magabiztos használata,
-  Munkakörnyezet folyamatos rendben tartása
-  Igényes, gyors munkavégzés
Elvárások:
-  Min. szakmunkás végzettség,
-  targoncavezetői gyakorlat,
-  hasonló területen szerzett tapasztalat, gyakorlat,
-  igényes, gyors munkavégzés,

Érdeklődni lehet:
Szakmai, fényképes önéletrajzzal a Neuzer Kft., 2500 

Esztergom, Mátyás király utca 45. szám alatti gyártóbázisán, 
valamint a koller.z@neuzer-bike.hu e-mail címen, a 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével.

A Neuzer Kft. - Magyarország legnagyobb, független 
kerékpárgyártó cége, esztergomi munkahelyre 
fi atal, lendületes munkatársakat keres az alábbi 

munkakörökre:

 Amit kínálunk:
-  hosszútávú, biztos munkalehetőség, egy fi atalos, lendületes csapat tagjaként,
-  egyműszakos munkarend egy színvonalas kerékpárgyárban,
-  szakmai továbbfejlődési lehetőség, perspektíva más munkakörök betöltésére,
-  versenyképes bér, 13. havi bér és cafetéria,
-  munkábajárási hozzájárulás

feladatok:
-  az üzem által festett kerékpáralkatrészek matricázása, dekorálása különböző 
   technikákkal, technológiákkal;
-  matricázott, dekorált alkatrészek előkészítése konvejorpályán, lakkozásra
-  kész alkatrészek csomagolása, dobozolása
-  munkakörnyezet folyamatos takarítása, rendfentartása
Elvárások:
-  min. szakmunkás végzettség
-  jó kézügyesség, jó látásélesség
-  igényes, gyors munkavégzés,
-  képesség csapatban történő munkavégzésre

Az esztergomi Neuzer Kerékpárgyár mAtriCÁzÓ 
műhelyébe, fi atal nŐi munkatársakat keres hosszútávra.

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

A Nyugat-Nógrádi Vízmű Kft.

HÁLÓZATELLENŐR
munkakörbe munkatársat keres,  
szentendrei munkavégzési hellyel.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal  
2017. április 15 -ig a farkaszsuzsa@dx.hu  

e-mail címen lehet. 

FELAdATAi: 
• Csatornahálózatok helyszíni ellenőrzés,
• Illegális csatornabekötések felderítése,
• Helyszíni jegyzőkönyvek készítése,
• Helyszíni ellenőrzések dokumentálása, kimutatások készítése,
• Fogyasztói kapcsolattartás.

FELTéTELEK:
• Műszaki szakirányú szakmunkás végzettség,
• MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
• B kategóriás jogosítvány,
• Megbízhatóság, nagy munkabírás, terhelhetőség.

ELŐNyT JELENT:
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
• Víziközmű szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalat.

 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

Esztergomban az Irinyi 
utcában tulajdonoshölgy 
együttlakásra 1 szobát 
kiaDna hölgynek 

albérletbe.
Beköltözéshez 1 havi 

kaució szükséges.
Érdeklődni: 

06-30/210-44-68
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tV ÉS HIFI JaVÍtáS!
SzerVÍz: 

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

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

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS 3 éjszaka 

15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

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!

Munka-és tűzvédelmi 
szolgáltatások, kockázat-

értékelések készítése! 
30/239 0047

Haszonjárművek

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát e-mailben: 
allas@styevolaesfia.hu, vagy személyesen: Styevola és 
Fia Kft. 2500 Esztergom, Táti út 28. szám alatt várjuk.

Styevola és Fia Kft.

Dinamikusan növekvő cégünk – a Styevola és Fia Kft. – 1994 óta van 
jelen Magyarországon. A két esztergomi telephelyünkön három márka 
autóit (VW, VW Haszonjárművek, ŠKODA) értékesítjük, szervizeinkben a 
legmodernebb javítási technológiákkal dolgozunk. A márkakereskedés

 MUNKAFELVEVŐT  
SZERVÍZ TANÁCSADÓT KERES

Feladatok:
  • Előjegyzések kezelése, munka felvétele, kontrollálása
  • Gyári normázási rendszer használata, számlázás
  • Új partnerkapcsolatok akvizíciója, maximális vevő-elégedettség
Elvárások:
  • Határozott fellépés, magabiztosság, csapatmunka
  • Középfokú végzettség, számítógép felhasználói ismeretek
Előny:
  • Műszaki alapismeretek, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
Amit kínálunk: 
  • Kulturált, modern munkakörnyezet, ingyenes továbbképzés
  • Stabil vállalati háttér, szakmai fejlődési lehetőség

ALKATRÉSZ ÉS TARTOZÉK 
RAKTÁROST KERES 

Feladatok:
  • Szerviz kiszolgálás, alkatrész-, tartozék értékesítés
  • Célszerszámok kezelése, műhelyberendezés felügyelet
  • Potenciális vevőkör, viszonteladók felkutatása 
Elvárások:
  • Felelősségteljes önálló munkavégzés
  • Min. 1 éves raktárosi munkakörben szerzett gyakorlat
  • Középfokú végzettség, számítógép felhasználói ismeretek
  • Műszaki affinitás (gépjárműjavításban)
Amit kínálunk:  
  • Fix alapbér + teljesítményprémium 
  • Stabil vállalati háttér, szakmai fejlődési lehetőség
  • Folyamatos ingyenes továbbképzés 

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

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

OttHONa-dOktOra
kertI MUNkák

fuvarozás
Érd.: pinczés István

06-30/270-7464

Dorog és környéki lakóhely előnyt jelent.
Várjuk jelentkezését a munka@rjchem.hu címen
illetve a telephely portáján. (volt Sanyo gyártelep)

rEgo -JÁsz ChEm Kft.

A dorogi ipari parkban működő 
vállalkozásunk munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

•  SZELEKTÁLÓ/GÉPKEZELŐ OPERÁTOR 
•  RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR

kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- határozatlan idejű munkaszerződés 
- hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
- teljesítmény bónusz
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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. 04. 15-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!

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

Tokodi határban, a Kisvölgy-
ben pince, présház mellette nagy 
garázs földdel együtt, 36 gyümölcs-
fával 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

Sármellék Rigóalj-szőlőhegyen 
eladó kb 5000 nm kordonos sző-
lő, gyümölcsös és gazdasági épü-
let felszereléssel és villannyal ellát-
va. 06704303795

BÉRLEMÉNY

Garázs KIADÓ Dorogon a Lidl mel-
lett. 06-20/529 7489

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

Esztergomban az Irinyi utcá-
ban tulajdonoshölgy együttla-
kásra 1 szobát kiadna hölgynek 
albérletbe. Beköltözéshez 1 havi 
kaució szükséges. Érdeklődni: 
06-30/210-44-68

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. 04. 15-IG   

25-30%   kedvezmény! 

Épületgépészet
Tel.: +36 30 881-5785

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/1039  Esztergomban a Pető�  u.-ban 59nm-es, 2szobás lakás, garázs, kis kert                             9,5 MFt 
L/1036  Esztergomban a Móricz Zs.u.-ban mfsz-i 2szobás, felújításra szoruló lakás                                          Ár: 7,6 MFt
L/1008  Dorogon a Mária u.-ban I.em-i 2,5szobás, 58nm-es, egyedi mérős  lakás                     11,5 MFt
L/1043  Leárazva!!! Dorogon az Erőmű ltp.-en, III.em-i, 75nm-es, 2,5szobás, erkélyes, panorámás 
                összkomfortos, igényes lakás                       12,2 MFt
E/825    Esztergomban a Szent-Tamás hegyen, 5szobás, cserépkályha fűtéses, panorámás családi ház     24,5 MFt
E/821    Esztergomban a Bíróréti dűlőben 80nm-es, kétszintes, 3szobás ingatlan, szép kilátással               12,9 MFt
E/751    Esztergomban a Pöltenberg u.-ban kettő lakórészből álló, kétgenerációs 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
V/764    Pilismaróton 82nm-es 2+1 szobás, cserépkályha fűtéses  Cs.ház, 1439nm-es telekkel                     8,9 MFt
T/504    Bajóton 60nm-es, téglaépítésű, két szintes présház + pince, 170nm-es kerttel                                   2,7 MFt
Ü/313    Dorogon a Bányászköröndön 26nm-es üzlet (két részes), vizes blokkal, önálló közművekkel             2 MFt

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 (teherau-
tót is) adásvételi szerződéssel meg-
vásárolom. 06-70/368-3171

Roncsautóját megvásárolom adás-
vételi szerződéssel. 70/426 2005

ÁLLÁS

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

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

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 Önélet-
rajzokat a krepcsikm@gmail.
com-ra várjuk „3,5 tonnás sofőr 
állás” címmel, és fizetési igény 
megjelölésével!

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

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!

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

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

ÁLLÁS LEHETŐSÉG a KREPCSIK 
AUTÓMOSÓNÁL! (2534 Tát, József 
A. u. 37) autómosóban szerzett 
gyakorlattal rendelkező, munkájá-
ra precíz, megbízható, fiatal mun-
katársat keresünk! Amit kínálunk: 
fiatalos csapat, hosszútávú -folya-
matos munka, 8 órás bejelentés, 
magas fizetés! Jelentkezni email-
en: krepcsikm@gmail.com vagy 
telefonon: 06 30/853-2004

Állandó munkára festő és burkoló 
munkatársat keresünk! 06(30)454 
4276

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- 
autószerelésben is jártas - AUTÓ-
VILLAMOSSÁGI SZERELŐ munka-
társat, továbbá gyakorlattal ren-
delkező KAROSSZÉRIA LAKATOS 
munkatársat is. Érdeklődni sze-
mélyesen (Esztergom, Dobogókői út 
78.) vagy a +36302281800-as, 
+36303216990-es telefonszámon.

Építőipari végzettségű műszaki 
előkészítőt keres több éves szak-
mai gyakorlattal esztergomi cég. 
Jelentkezés fényképes szakmai 
önéletrajzát a molnaresmolnar7@
gmail.com címre várjuk.

CNC marós és esztergályos munka-
társakat egyedi és sorozatgyártás-
ra. Feladat HAAS és Hurco CNC esz-
terga és marógépek programozá-
sa. Elvárás: Szakirányú végzettség, 
Önálló, precíz munkavégzés, ter-
helhetőség. Jelentkezés: fmlparts@
fmlparts.com e-mail címen, vagy a 
06-26-330-155 / 11 m.

Pilisvörösvári fémmegmunká-
ló üzemünkbe AWI/CO hegesz-
tő munkatársat keresünk azonnali 
kezdéssel! Elvárások: önálló mun-
kavégzés, mérőeszközök használa-
ta. Jelentkezés: fmlparts@fmlparts.
com e-mail címen, vagy a 06-
26-330-155 / 11 m.

Pilisvörösvári fémmegmunká-
ló üzemünkbe daraboló, csiszoló, 
munkadarabok összeszerelésé-
re munkatársat keresünk azonnali 
kezdéssel! Elvárások: önálló mun-
kavégzés, mérőeszközök használa-
ta. Jelentkezés: fmlparts@fmlparts.
com e-mail címen, vagy a 06-
26-330-155 / 11 m.

HT-Bau Kft. Felvesz kőműveseket 
és segédmunkást azonnali kez-
déssel. Dorog, Kesztölc, Leány-
vár vonalából. Pontos heti fizetés-
sel, bejelentéssel. 30/184 6347

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

Dorogi villamossági üzletbe kere-
sünk bolti értékesítőt. Villamosság-
ban jártasság előny! További infor-
máció nyitva tartási időben: Provill-
Ker kft. Dorog Esztergomi út 19.  
33-440-468, email: provill-ker@
provill-ker.hu

A Pilismaróti 8.ha zártkert gondo-
zására, főállású munkaerőt kere-
sünk, kertésznek, gondnoknak. 
0630-6345304

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

Kőművest és segédmun-
kást felveszek heti kifizetéssel.  
06702274929

Szlovákiai nyílászáró üzletbe nyí-
lászáró beépítésére szakembe-
reket keresünk Magyarországról 
20/279 8507

Hentest, húsfeldolgozót lábatlani 
munkahelyre felveszünk. Érdek-
lődni a 30/9611984-es telefon-
számon lehet.

Esztergomi építőipari cég kőmű-
vest és segédmunkást keres. Érd: 
molnaresmolnar7@gmail.com

ÁLLAT

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

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

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

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

ÉPÜLETEK BONTÁSA,
TEREPRENDEZÉS,

LOMTALANÍTÁS
Továbbá: 

sóder, homok
zúzottkő szállítás! 
06-20/975-33-06
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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

AUTÓBÉRLÉS
AUTÓMENTÉS

BérElhEtő:

30/994-4871 • 20/464-3271

Furgon • szEmélyautó
autómEntő • 9 Fős 

kisBusz • kistEhErautó

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

FÖLDMÉRÉSI 
MUNKÁK!

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

TŰZIFA AKCIÓ!
Tölgy, cser, bükk: 13.000 Ft/m3

Akác: 14.500 Ft/m3 hasítva, ömlesztve

3 m3- től díjtalan házhoz szállítás!
Tel.:06-30/524-5727

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

MAGYAR AUTÓKLUB

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2017.   április 11-12-13.

személygépkocsi műszaki átvizsgálás 2.210 Ft, 
ha a jármű műszaki állapota megfelelő

MŰSZAKI VIZSGA 16.290 Ft
Esztergom, Schweidel u. 5. Tel.: 33/411-908

AJTÓ-ABLAK SZAKÜZLET. 
Érdeklődjön hetente megújuló 
AKCIÓinkról. Esztergom, Rudnay 
tér 24/a /körforgalomnál a táti úti 
kihajtónál /Megrendelt áruját tud-
juk raktározni. 06-30/924-28-78

FAKIVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS! 
30/621-3477

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.

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

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

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” Sofőr-
szolgálat, személyszállítás, Fuva-
rozás, bérbeadás, Ford Transit zárt 
kisteherautó! 8 fős kisbusz sofőr-
rel 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

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

Sitt, szemét, veszélyes hulla-
dék, azbeszt, pala elszállítása! 
30/7692719

FAKIVÁGÁS FŰKASZÁLÁS 
30/240 4972

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

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

Szobafestést, mázolást illet-
ve külső hőszigetelést vállalunk. 
70/312-9385.

Pepa Welding Kft. Dorog - Acél-
szerkezet gyártás, cégeknek egye-
di és kedvező árajánlat készítés, 
teljeskörű ügyintézés! 70/609 
0016

Gyógyuljon a Hagyományos Kínai 
Orvoslás segítségével! Hagyo-
mányos Kínai Orvosi Szakrende
lés,akupunktúra,személyre sza-
bott gyógynövény receptek. Brier 
Egészségközpont,Pilisvörösvár,
Árpád u.21. Bejelentkezés:30 
9495 750,vagy sziveki@gmail.
com További információk:breier-
fogászat.hu

Autóbérlés OLCSÓN! Megbízha-
tó autók - Alacsony árak! Autóink 
napi és tartós bérlésre is kiadóak, 
kilométer korlátozás nélkül. Igény 
esetén sofőrt is biztosítunk. Rep-
téri transzfert is vállalunk! Válasz-
szon autót galériánkból: www.
esztergomauto.hu. Hívjon bizalom-
mal! 70/677 7566, 30/377 1625 
e-mail: berles@esztergomauto.hu. 

Sitt, szemét, veszélyes hulladék 
elszállítását, kisebb fuvarozást és 
bontást vállalunk olcsón! 70/426 
2005

Kémény Zrt. - Katasztrófavéde-
lem által regisztrált kéménysep-
rő-ipari szolgáltató. Szolgáltatá-
saink: A katasztrófavédelem által 
előírt kéménytisztítás, ellenőrzés, 
kéményégetés, műszaki vizsgá-
latok, panel és ipari szellőzőkür-
tők tisztítása, zsíros elszívók tisz-
títása. 06-22/550-130, e-mail: 
kemenyzrt@kemenyzrt.hu

Horitherm Épületgépészet - fal-
fűtés-hűtésrendszerek, víz-,gáz-
,fűtéstechnika, légtechnika, szer-
viz szolgáltatás. Helyszíni szemle 
után ingyenes árajánlat készítés. 
+36 30/881 5785, email: info@
horitherm.hu, www.horitherm.hu

Kéménymarás és bélelés, új kémé-
nyek építése, öreg kémények javí-
tása. +421 907 262 007, www.
kemenyfuras.eu

Utak, telephelyek, ipari csarnokok, 
parkolók, munkavédelmi jelek fes-
tése minden típusú burkolatra, 
többféle színben. 70/312-8349, 
vargat1969.tv@gmail.com

VEGYES

Eladó női Mountain bike kerékpár 
(40 000 Ft), illetve egy 5 kazettás 
mélyhűtő (50 000 Ft) 20/241 5265

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

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

RÉGISÉG

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

BOBCAT munkagéppel 
vállalunk: földmunkát,

tereprendezést, bontásból 
való elszállítást pl.:sitt.
06-70/381-99-30

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

Épületgépészet

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

www.horitherm.hu

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

Helyszíni szemle után 
INGYENES árajánlat készítés!!!

apróhirdEtésEk lEadási 
határidEjE: kEdd 12 óra
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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

Széles színválaszték, és felhasználási lehetőség: 
Lépcső, ablakpárkány, konyhapult, mosdó, kültéri és beltéri burkolólapok, 

valamint kandallók, kémények, kerti bútorok, grillek díszítéseként.

mÁrVÁnY, grÁnit, mészKŐ
ÚJ FELSŐKATEGÓRIÁS GRÁNIT
ANYAGOK ÉRKEZTEK (nem kínai).

VÁC, Balassagyarmati út 2. C telep
06-27/304-292 • 06-70/521-0975 • www.parlamentko.hu

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7:00-17:00 • Szombat: 7:00-12:00

A komplett ár: 1 személyes sírkőre vonatkozik. Tartalmazza az emlékfaragást, a 
betűvésést(korlátlan), gránit járdát, 1 darab vázát, temetőbe való felállítást.

Az akció 2017. Április 15-ig érvényes.

Most garantáltan nálunk 
a legjobb áron!

Labrador-Volga-Blue

720.000 Ft helyett

komplett ár 432.000 Ft

Grey White

Vanga

Oliva

739.000 Ft helyett

komplett ár 499.000 Ft

676.000 Ft helyett

komplett ár 472.000 Ft
LEGOLCSÓBB

199.000 Ft

SZÍNTISZTA FEKETE ÉS SZÍNES GRÁNIT 
SÍRKÖVEK RENDELHETŐK!


