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Keresse friss újságunkat a  -on

már SZERDÁNKÉNT!

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, 
 fa tEraszBurkolat 
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A Vincotech egy stabil, megbízható partner a félvezető alapú teljesítmény modulok fejlesztésében és gyártásában – ipari hajtás, megújuló energia és 
áramellátó alkalmazásokhoz -, mércét állítva mind a standard, mind az alkalmazás-specifi kus megoldások területén. A Mitsubishi Electric  Corporation 
önállóan működő leányvállalataként, világszerte több mint 900 munkavállalót foglalkoztatva szállít gyors, rugalmas és vevő-központú megoldásokat, 
szolgáltatásokat és támogatást, hogy valóra váltsa vevői ötleteit.
 Team up with us! 

Bicskei csapatunk további növekedéséhez a következő pozícióra keresünk kollégát alvállalkozónk csoportjába:

VillanyszErElŐ (karbantartó technikus)
Keressük karBantartó csapatunk hiányzó láncszemét, akire rábízhatjuk…
\ a telephelyünk erősáramú berendezéseit,
\ a kapcsoló berendezéseit és légtechnikai berendezéseit,
\ villamossági szempontból a tisztatéri üzemet 

…legyen szó akár karbantartásról, akár felügyeletről. 

Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat pontosan és a legjobb tudásod szerint el tudd végezni, 
nincs másra szükséged csak..

\ alapfokú számítógépes ismeretekre,
\ erősáramú szerelő technikus végzettségre,
\ 3 év gyártó területen szerzett tapasztalatra és a képességre,

…hogy önállóan akard és tudd elvégezni a feladatokat.

Előnyödre válhat, ha ismered..

\ a PLC – DDC programozást vagy kezelést,
\ légtechnikai szerelést,
\ jártas vagy az épületvillamosságban vagy száraz építészetben.

Vincotech hungária kft
Kossuth Lajos u. 59  /  2060 Bicske  /  Hungary
T +36 22 567-290  /   
www.vincotech.com

EMPOWERING your idEas

Ha felkeltettük az érdeklődésed jelentkezz a job@vincotech.com-ra elküldött
 önéletrajzoddal, hogy veled együtt építhessük tovább a Te életed és cégünk jövőjét!
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Önéletrajzát az fmlparts@fmlparts.com e-mail címre várjuk!

Telefon.: 06-30-957-3920

•  projekt manager
•  cnc esztergályos / marós
•  hegesztő (co/aWi)
•  mŰszerész
•  lakatos
•  csiszoló

pilisvörösvári fémmegmunkáló üzemünkbe azonnali munkakezdési 
lehetőséggel  munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:

amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem • Útazási költségtérítés 

• hosszú távú munkalehetőség

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

Dorogi építőipari K� 

SZÁRAZÉPÍTÉSI 
MUNKÁRA ügyes, 
könnyen betanítható 

dolgozót felvesz.
(építőipari gyakorlat és 

jogosítvány előny)

Tel: 30/ 9490 441

BESZERZÉSI CSOPORTVEZETŐ

a pályázatokat a molnar.evelin@rosenberg.hu e-mail címre, 
vagy a rosenberg hungária kft., 2532 tokodaltáró, 

József attila út 34. postacímre várjuk.

A Rosenberg Hungária Kft. új 
munkatársat keres Tokodaltárón 

történő munkavégzésre:

Főbb feladatok: 
•  Gyártáshoz szükséges anyagok beszerzésének biztosítása: 
   árak, minőség, szállítási határidők fi gyelembevételével, a 
   lehető legkedvezőbb áron és fi zetési idővel
•  Várható anyagigény felmérése előzetes műszaki információk 
   alapján
•  Beszerzési források keresése, beszállítók versenyeztetése
•  Anyagszállítások költséghatékony szervezése
•  Szerződéskötés, alkatrészek megrendelése és 
   nyomonkövetése
•  Folyamatos készletszint biztosítása
•  Beérkező anyagok számláinak ellenőrzése
•  Beszerzési költségek folyamatos fi gyelése, minimalizálása
•  Kapcsolattartás a beszállítókkal
•  Kapcsolódó dokumentáció adminisztrálása, pontos vezetése 

Elvárások:
•  Legalább középfokú végzettség
•  Német és angol nyelvtudás szóban és írásban
•  Ipari területen szerzett beszerzői gyakorlat
•  Jó kommunikációs készség
•  Precíz munkavégzés, terhelhetőség

Amit kínálunk:
•  Versenyképes jövedelem
•  Sokrétű cafeteria rendszer
•  Határozatlan idejű munkaszerződés
•  Stabil munkahely

 
 
 
 
 
 
 

A közel 40 éve működő, magyar tulajdonú 
OPUS CÉGCSOPORT - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE 

munkatársakat keres 
 

LAKATOS 
 

pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre. 
 
 
FELADATOK: 

 Lakatos ipari munkák 
 
AMIT ELVÁRUNK:  

 Igényes, precíz munkavégzés 
 1-2 év szakmai tapasztalat 
 CO hegesztés 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 

 Kellemes munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben 
 Teljes munkaidős állás 
 Nappali műszak 

 
Kiemelt bérezés juttatásokkal, ingyenes buszjárattal, munkaruha 

és napi egyszeri meleg étkezés biztosításával. 
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését várjuk 
jelentkezését a 06/20/420-2219 vagy a 06/20/420-1340 
telefonszámok egyikén. 

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára 2 műszakos 
munkarendbe felvételt hirdet  

TARGONCÁS munkakörbe

AZ IDEÁLIS JELENTKEZŐ REDELKEZIK: 
- ÉRVÉNYES TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLY
- Targoncavezetői gyakorlat 
  (vezetőüléses és vezetőállásos, 3324, 3313 típusok)
- Rugalmasság, pontosság, precizitás
AMIT KÍNÁLUNK:
-  Törvényes, bejelentett munkalehetőség
-  Ingyenes céges buszjárat, 
-  Cafetéria: nettó 25.000Ft/fő/hónap
-  Targoncás pótlék
-  Jelenléti pótlék
-  Iskolakezdési támogatás
-  Nemzetközi munkakörnyezet

 
A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  2018.01.31.

Írásbeli önéletrajzokat következő posta-, vagy e-mail címre várjuk: 
Magyar Toyo Seat K� ., Személyzeti osztály, 2536 Nyergesújfalu 

Ipari park 2., hr@magyartoyoseat.hu

Amikor elkezdünk egy új munkát, 
időbe telhet, ameddig összerázódunk 
és egy hullámhosszra kerülünk a 
munkatársainkkal. Ne csak a szakmai 
ismeretek elsajátítására figyeljünk 
az első napokban, az emberi tényező 
legalább olyan fontos. Főleg, hogy 
a próbaidőszak végén valószínűleg 
kollégáink rólunk alkotott véleménye 
is sokat nyom majd a latba.

Így illeszkedjünk 
be az első héten a 

munkahelyen

1. VEgyünk részt a 
könnyEd CsEVEgésBEn!
„Először is bizonyosodjunk 
meg róla, hogy minden-
kinek megfelelően bemutat-
koztunk. Ne hagyatkozzunk 
a hivatalos bemutatásra, 
ilyenkor a kollégák kilencven 
százaléka arra koncentrál, 
hogy a saját nevét jól mondja 
ki és később nehezen idézi 
fel az új kolléga teljes nevét. 
Később is figyeljünk arra, 
hogy amikor beszélgetésbe 
elegyedünk, minél többször 
mondjuk ki a nevét, ez által 
azt mutatjuk, hogy fontos 
számunkra az illető és 
figyelünk rá.

2. tartsunk a 
töBBiEkkEl - munka 
után is!
„Jól tudjuk, hogy a büfé és az 
ebédlő környékén mélyülnek 
el a munkahelyi kapcsolatok, 
ne kerüljük ezeket a helyeket 
mi sem! Sőt, találjuk meg a 
módját, hogy a munka utáni 
programokhoz is csatlakozni 
tudjunk, például közös sport, 
foci, jóga, vagy éppen egy új 
bisztró tesztelése. Az is jó 
ötlet, ha kezünkbe vesszük a 
kezdeményezést és kávézni 
hívunk egy olyan kollégát, 
akivel tudjuk, hogy sokat 
fogunk együtt dolgozni.

3. tartsuk tisztElEtBEn 
a kollégák tudását!
„Sokszor tapasztalom, hogy 
az újonnan érkezők, abban 
az igyekezetükben, hogy 
megmutassák, mennyire jól 
értenek szakterületükhöz, a 
korábbi munkahelyen bevett 
jónak tartott metódusokról 
kezdenek el mesélni kollé-
gáiknak. Ez nem biztos, hogy 
célravezető. 

www.profession.hu
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Gyártósori operátor és targoncavezető pozícióra
Várjuk a jelentkezésedet minden kedden 9 órakor!

Amit kínálunk: 
• Ingyenes napi melegétkezés
• Ingyenes céges buszjárat, Esztergom ~30 km-es körzetéből
• Ingyenes csoportos angol nyelvtanfolyam
• Próbaidő utáni bónusz kifizetés
• Üdülési támogatás
• Iskolakezdési támogatás
• Kedvezményes telefon flotta vásárlási lehetőség
• Kedvezményes autó vásárlási lehetőség
• Év végi vásárlási utalvány
• Év végi bónusz
• 8 órás munkaidő 2 műszakban (szabad hétvége)

Helyszín: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.

Way of Life!
Ha állásajánlatunk felkeltette érdeklődésed, 
jelentkezz Karrier oldalunkon: karrier.suzuki.hu

A SUZUKI Téged vár!

A TE CÉL‣D, A TE DÖNTÉSED

20%-kalMEGEMELT BÉREK

MIÉRT INGÁZNÁL?
MI 26 ÉVE ITT VAGYUNK.

KARRIER.SUZUKI.HU

Magyar Suzuki Zrt.
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Dorogon a Kristály 
Szépségházban 

foDráSz 
SzéK KiaDó. 
érdeklôdni 

személyesen vagy 
a +36(20)9670511 

számon lehet

 
A közel 40. éve működő, magyar tulajdonú 

OPUS CÉGCSOPORT - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE 
 

TAKARÍTÓI 
pozíció betöltésére munkatársakat keres. 

 
 
FELADATOK: 

 Takarítói munkák az esztergomi Suzuki gyárban 
 
AMIT ELVÁRUNK:  

 Igényes, precíz munkavégzés 
 Megbízhatóság 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 

 Jó munkahelyi légkör 
 Teljes és részmunkaidős állás 
 Nappali (2 műszak), valamint hétvégi munkavégzés 

 
Kiemelt bérezés juttatásokkal, ingyenes buszjárattal, munkaruha 

és napi egyszeri meleg étkezés biztosításával. 
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését várjuk 
jelentkezését a 06/30/184-2912 telefonszámon. 

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára 2 műszakos 
munkarendbe keres betanított munkára 

AUTÓÜLÉS ÖSSZESZERELŐKET 
OPERATOROKAT

AZ IDEÁLIS JELENTKEZŐ: 
-  legalább 8 általános végzettség
-  jól bírja a monoton álló
   munkát,
-  szívesen dolgozik csapatban
-  megbízható
-  érdekli a japán termelési 
   technológia 

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Törvényes, bejelentett 
    hosszútávú munkalehetőség, 
    határozatlan idejű szerződés!

-  Ingyenes céges buszjárat, 
-  Cafetéria: nettó 25.000Ft 
    ajándék utalvány. Már a 
    próbaidő alatt is!
-  Nyári és téli extra cafetéria 
    juttatás
-  Jubileumi juttatások
-  Jelenléti pótlék: 30.000Ft
-  Iskolakezdési támogatás
-  év végi bónusz
-  tanulási és előrelépési 
    lehetőség
-  munkaruha
-  túlóra lehetősége

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  folymatos
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

Szeptembertől megemelt bérezéssel, extra 
bérenkívüli juttatásokkal

Pályakezdő Fiatalok jelentkezését is várjuk!!

LAKATOS-HEGESZTÕ

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

AMIT KÍNÁLUNK: 
munkavégzés napi 8 órában, egymûszakos munkarend, cafeteria

ÉLHAJLÍTÓGÉP KEZELÕ
PRÉSGÉP KEZELÕ (BEÁLLÍTÓ)

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787
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Vincotech Hungária Kft.
Kossuth Lajos u. 59 | 2060 Bicske | Hungary
T +36 22 567-290 | job@vincotech.com
www.vincotech.com

Dolgozz nálunk,  
biztos jövedelemért!

Keress kezdő operátorként műszakpótlékokkal 
együtt, bruttó 175.000 Ft helyett

bruttó 272.000 Ft
jövedelmet!

Ez a bér csak a műszakpótlékokat és a  
bejárástámogatást tartalmazza, a cafetéria juttatásokat,  

melegétel hozzájárulást és túlórát nem!

Jelentkezz operátornak,  
vagy gyártási technikusnak!

Amihez szükségünk van RÁD:
Mechanikai és elektronikai szerelési feladatok elvégzése a  

műveleti utasítások szerint, tesztelés és minőség-ellenőrzés;

Ha mindez felkeltette érdeklődésed, tudod vállalni  
a többműszakos, folyamatos munkarendet  

és legalább alapszinten tudod kezelni  
a számítógépet, akkor várjuk önéletrajzodat a 

job@vincotech.com e-mail címre.

RAKTÁROS/ANYAGBESZERZŐ 
 munkakörbe

BEOSZTÁS: raktáros és anyagbeszerző
MUNKATERÜLET MEGNEVEZÉSE: raktár
FELADATOK: 
-  Beérkező anyagok átvétele, lerakodása;
-  Anyagok kiadása üzemek felé;
-  Készletek fi gyelése, targoncázás;
-  Gázolajkút kezelése;
-  Beszerzési és fuvarozási feladatok;
-  Anyagleltárban való közreműködés;
ELVÁRÁSOK:   
-  Középfokú végzettség
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
-  Karbantartás
-  Logisztikai, raktározási tapasztalat előnyt jelent
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan

 

A Lábatlani Vasbetonipari 
Zrt. munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint
email címre elküldve : hr@railone.hu, vagy

személyesen leadni a gyárban: 2541. Lábatlan, Rákóczi út 1. 

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

Autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó 
partnerünk számára keresünk azonnali       

kezdéssel betanított munkára

- segédmunkás
- opErátor
- minŐségEllEnŐr
- targoncavezető 
  (gyakorlattal)
- CnC forgácsoló
- Esztergályos

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

- ács, 
  állványozó
- Vasbeton 
   szerelő
- kőműves
- szakács
- Bolti eladó

NŐI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:
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ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, jelentkezni 
az alábbi lehetőségek egyikén lehet:

postai úton:  lucart kft 2509 Esztergom-kertváros, 
retek u. 1., e-mail-ben: 

agnes.szorad@lucartgroup.com 

Ha érdekelnek az autóiparon túli technológiák, megismerkednél a 
papírfeldolgozással, van műszaki a�  nitásod - a csapatunkban a helyed.

A Lucart Kft (korábbi BOKK Paper Kft) több, mint 25 éve van jelen a 
magyar papírfeldolgozói piacon. 2016 óta Európa egyik legnagyobb 

papírgyártó- és feldolgozó cégcsoportjának a leányvállalata lett.  
2018 év elején Nyergesújfalura költözünk új, korszerű 

gyártóüzemünkbe. 
Jelenleg Esztergom-kertváros frekventált területén található 

üzemünk.

AJÁNLATUNK:
-  napi 8 óra (heti 40 óra) kettő ill. háromműszakos 
    munkarend
-  versenyképes munkabér
-  munkába járás támogatása
-  alapbéren felüli teljesítménytől függő prémium már 
    a 2. hónaptól
-  munkaruha
-  hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér

PAPÍRIPARI GÉPKEZELŐ

FELADATOK:
-  papíripari gépek beállítása, a gépek kiszolgálása, 
    üzemeltetése

ELVÁRÁSOK:
-  gépkezelői tapasztalat

-  minimum szakmunkás  bizonyítvány

az aláBBi pozíCióBa VárJuk úJ kollEgák 
JElEntkEzését:

 Dorog-Ipari 
mosodáBa, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.0670/3862725  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HOFSTADTER_LOGO_FEKETE_ALAP_4C.pdf   1   2015. 03. 03.   12:41álláslEhEtŐség!

minőségi nyílászárókat gyártó, nagymúltú cég keres 

kollégákat üzEmi munkára.
kulturált munkakörnyezet, kiemelt bérezés, bejárástámoga-

tás, munkaruha, egyéb juttatások.
hosszútávú munkalehetőség egyműszakos munkarendben!

munkavégzés helye: pilisVörösVár.

érdeklődni a 00-36-30-400-55-44-es telefonszámon lehet.
az önéletrajzokat az info@hofstadter.hu-ra várjuk.

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, 

szakmai önéletrajzodat az 
allas@spar.hu e-mailcímre várjuk! 

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?
 azonnali, hosszú távú, 

bejelentett munkalehetőséget biztosítunk
 átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket

 változatos feladatokkal, folyamatos szakmai 
fejlődéssel, előrelépési lehetőséggel családias, 

támogató munkahelyi légkörben dolgozunk
 versenyképes alapbért kínálunk, amelyet növelnek 

a törvény által előírt juttatások
 ezen felül számos további béren kívüli 

juttatást nyújtunk

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Szentendre INTERSPAR

ELADÓ, PÉNZTÁROS

A SPAR család tevékenységi
 köreinkkel együtt bővül, 

ezért új kollégákat keresünk 
Szentendrei INTERSPAR üzleteinkbe!

Légy te is kollégánk 
és dolgozz velünk 

egy családias vállalatnál!

Nifast Hungary Kft. keres 
munkavállalót

RAKTÁRI DOLGOZÓ
munkakörbe két műszakos időbeosztással

amit Biztosítani tudunk:   
- versenyképes jövedelem
- plusz jelenléti pótlék
- cafeteria
- kiemelt utazási támogatás

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal 
személyesen, vagy e-mailben!

ElérhEtŐségünk: Esztergom, ipari park 20377/24 
E-mail: info@nifast.hu

 (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, 

180-200.000 Ft nettó 
fi zetés + jutalom!

Elvárás: jogosítvány!

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

ÁLLÁS LEHETŐSÉG A 
KREPCSIK

AUTÓMOSÓNÁL!

szerkesztőségünk elérhetőségei:
dorog, bécsi Út 40.

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

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

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti/
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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:
-  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: kerne@pemu.hu
Személyesen: 2083 Solymár, Terstyánszky út 89.

tesztírást és próbamunkát szerdánként 
10 órától tartunk.

a Bányai Bútorok kft.  pilisvörösvári 
bútorüzemébe felvételt hirdet  

asztalosoknak
fontos: A képességet és a munkához való 

hozzáállást nézzük, nem a szakirányú        

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az  allas@bbmobel.com 
e-mail címen, vagy  0626 330 341; 0626 530 536 

telefonszámokon lehet.
Bányai Bútorok Kft.  2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 20/a

                                    végzettséget.

ElŐny: B kategóriás jogosítvány, hasonló területen szerzett 
gyakorlat, érvényes targoncavezetői engedély

amit kínálunk: bejárástámogatás, kiemelt bérezés

pályakezdők és nyugdíj előtt állók jelentkezését is várjuk.

A hazai higiéniai papíripar
vezető gyártója, a

VAJDA-PAPÍR KFT.
munkatársakat keres folyamatosan bővülő csapatába

TARGONCAVEZETŐ 

Feladatok:
•  Alapanyagok befogadása, 

mozgatása, raktározása
•  Késztermékek kiadása, 

mozgatása
• Raktári rend biztosítása
• Áruátvétel, árukiadás 

Elvárások:
•  Új típusú vezetőüléses 

targoncavezetői jogosítvány
• Targoncavezetői tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság
• Terhelhetőség

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06-18, 18-06) 

GÉPKEZELŐ, 
GÉPBEÁLLÍTÓ, 
GÉPMESTER
Feladatok:
•  gépsor folyamatos üzemeltetése, 

beállítások, átállások 
végrehajtása,

•  gyártásközi műszaki hibák 
elhárítása,

•  technológiai és minőségügyi 
követelmények betartása

Elvárások:
•  Gépkezelői/ gépbeállítói szakmai 

tapasztalat,
•  Mechanikus szerelésben szerzett 

jártasság,
•  Szakmunkás végzettség,
•  Nagyfokú precizitás és 

megbízhatóság,
•  Terhelhetőség, jó fizikum
Előny:  Műszaki végzettség, 

gépkarbantartásban 
szerzett tapasztalat

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

KÉZI CSOMAGOLÓ

Feladatok:
• A termékek csomagolása,
•  A folyamatos termelés 

anyagigényének biztosítása
• Technológiai leírások betartása

Elvárások:
• Alapfokú végzettség,
•  Gyártó cégnél szerzett 

tapasztalat,
• Önállóság,
•  Kézügyesség, Gyors és precíz 

munkavégzés,
• Álló munka vállalása,
• Monotónia tűrés

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00) 

KARBANTARTÓ 
Feladatok:
•  Termelő gépek, berendezések 

javítása, beállítása,
•  Időszakos karbantartások 

elvégzése,
•  Technológiai leírások betartása/

betartatása
Elvárások:
•  Szakirányú végzettség 

(géplakatos/gépbeállító lakatos/
karbantartó lakatos/TMK lakatos 
vagy villanyszerelő/ villamos 
gépszerelő/elektrotechnikus),

•  Termelő vállalatnál 
karbantartásban szerzett 
legalább 3-5 éves szakmai 
tapasztalat,

•  Pontos, precíz, megbízható, 
önálló munkavégzés,

• Csapatszellem
Előny: T űzvédelmi és/ 

darukezelői szakvizsga
Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

Amit kínálunk: Versenyképes fizetés + cafeteria,
céges buszjárat, hosszú távú fejlesztési program, 

megbízható vállalati háttér
Munkavégzés helye: Budapest, XXIII. kerület

Jelentkezni fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz 
elküldésével lehet, a tárgyban a megpályázott munkakör 

pontos megnevezésével.
A jelentkezéseket a következő címre kérjük elküldeni: 

Postacím: 1239 Budapest, Ócsai út 8., 
e-mail: karrier@vajdapapir.hu

MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel 
keresünk férfi  kollégákat 
FÉMFELDOLGOZÁSI, 

GYÁRTÁSI ÉS  SZERELÉSI 
MUNKÁKRA

Versenyképes bejelentett 
jövedelmet biztosítunk, heti 
kifi zetéssel, a bejárást céges 

kisbusszal, vagy költség 
térítéssel segítjük.

Személyes megbeszélésre 
jelentkezés: 20/9346852 

Töreky Zsolt cégtulajdonos

LAKATOS munka 
Solymáron!
LAKATOS, 

SZERKEZET LAKATOS, 
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL 

RENDELKEZŐ 
FÉRFI KOLLÉGÁKAT 

KERESÜNK, 
iskolai végzettség 

igazolása nem szükséges, 
a tapasztalat számít.

Akár azonnali kezdéssel, 
kiemelkedő bérezéssel.

Személyes megbeszélésre 
jelentkezés: 20/9346852 

Töreky Zsolt cégtulajdonos.

telephely: 2518 leányvár, Vaskapu puszta 08/17 hrsz
www.sonetron.hu / info@sonetron.hu   tel.: +36 70 443 33 69

szerszám és alkatrészgyártó cég leányvári üzemébe keres új munkatársakat
 MŰSZAKVEZETŐ
 GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS
 CAD TERVEZŐ (szerszám, egyedi gépek)
 CNC FORGÁCSOLÓ (marós)
 ESZTERGÁLYOS (hagyományos)
 HUZALSZIKRA FORGÁCSOLÓ

kezdők jelentkezését is várjuk!

ELVÁRÁSOK:
-  Szakirányú végzettség

- Szerszámgyártásban és vagy 
egyedi gyártásban szerzett 

tapasztalat
AMIT NYÚJTUNK:

-  Kiemelt fi zetés
-   Dinamikus, fi atal csapat

-  Szállást biztosítunk

esztergomi irodánkba 
keresünk 

asszisztenst 
és egy fő 

adatrögzÍtőt 
napi 8 órás 

munkarendben! 
fényképes 

önéletrajzodat az 
ugyfelszolgalat@

babamamatudakozo.hu 
e-mail címre várjuk!
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ESZTERGÁLYOS

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

Elvárás: gyakorlat, hagyományos gépek ismerete, önálló munkavégzés. 
Amit kínálunk: munkavégzés napi 8 órában, 

egymûszakos munkarend, cafeteria.
Kezdõ órabér: bruttó 1.800,- Ft

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Jelentkezni: 
+36-30/561-0529

PÁRKÁNY 
területére 
SZÓRÓLAP 

TERJESZTŐT 
keresünk!

Reklámújság 
terjesztésére 

hosszÚ távÚ munkalehetőség 
egymŰszakos munkarendben!  
jelentkezés az alábbi email-en vagy 

személyesen.
tokodaltáró, tárna utca 1.

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

önéletrajzzal.
Tel.: 06/33 505-550

trgy kft. 
tokodaltárói 
rácsgyártó 

üzemébe kiemelt 
bérezéssel 

gépbeállÍtó  
gépkezelő 

munkatársat keres.

 
PROJEKTVEZETŐ

1987 óta épületgépészeti kivitelezéssel 
foglalkozunk. Célunk a Magyar épületgépész 

szakma kiemelkedő szereplőivé válni, mind a minőség, 
mind a megítélés szempontjából. 

Budapesten és környékén vannak vállalásaink. 

Cégünk képviselőjének feladata: munkáinkat 
felügyelni, irányítani és ellenőrizni. 

Elvárásunk: jó szaktudás (a gyakorlatban is), 
felelősségvállalás, megbízhatóság, számítógépes 

felhasználói szintű ismeret, szakirányú, épületgépész 
végzettség és B kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelenthet – de nem szükségszerű – saját autó, 
Pilisjászfalu közeli lakhely.

Bérezés és egyéb juttatások megegyezés szerint.

Legyen a Nessus Plusz Kft. egyik csapatkapitánya! 
Jelentkezését a nessus@nessus.hu e-mail 

címre várjuk!

A Nessus Plusz Épületgépész, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. csapata - folyamatos cégnövekedés és 
nagy mennyiségű megrendelés eredményeként - várja 

azt az épületgépészetben járatos szakembert, aki 
projektjeinken cégünket képviselné.

EsztErgomi vállalkozás hElyszíni 
kiVitElEzŐ munkatársat keres -

modern eszközökkel való munkavégzéshez.
Kötetlen munkaidő, segítőkész csapat.

ElŐny:  - Bobcat és “B” kategóriás jogosítvány 
víz- szerelési tapasztalat, esztergomi lakóhely.

E-mail: oneletrajz@okotechhome.hu
tel.: 06-20/916-74-94   www.emeszto.hu

szeretnél egy új szakmát megtanulni?   
Esztergom-kertváros ömV kút mögötti 

iparterületen mŰanyag hEgEsztŐ 
feladatra keresünk munkatársakat.

Várjuk továbbá asztalosok jelentkezését is. 
Korszerű gépek, jó csapat, versenyképes bérezés.

E-mail: oneletrajz@okotechhome.hu
tel.: 06-20/916-74-94  

Esztergom környékéről  1fő 
munkatársat keresünk 

raktári adminisztrátori 
munkakörbe és  minŐség EllEnŐri 

feladatok elvégzésére, azonnali belépéssel.
Jelentkezni: 

oneletrajz@okotechhome.hu 
vagy 06-20/916-74-94

Jelentkezni: 
+36-30/561-0529

PÁRKÁNY 
területére 
SZÓRÓLAP 

TERJESZTŐT 
keresünk!

Reklámújság 
terjesztésére 

Műszeripari tevékenységet 
folytató cég keres 

munkatársakat az alábbi 
munkakörökbe:

- HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁLYOS 
GÉPBEÁLLÍTÓ

- NŐI BETANÍTOTT 
MUNKÁS

- AWI HEGESZTŐ
Munkavégzés helye: 

Dunabogdány
Utazási hozzájárulást, 

üzemanyagtérítést vagy 
szállást biztosítunk!

Pályakezdők, és nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

Érdeklődni lehet a 
06-30/962-9562 számon 

vagy az info@szervo2000.hu 
e-mail címen.

lapzárta: kedd 12 óra
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AKCIÓS BLANCO GRÁNIT 
MOSOGATÓK! 

FÜRDŐSZOBA 
BÚTOROK MÁR
24.000 FT-TÓL

     További kínálatunkból:
OSB lapok, rétegelt lemezek, 

munka- és bútorlapok, 
tolóajtók, fémrácsok, fogantyúk, 

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

Zuhanykabinok, kádak, mosogató tálcák,
Csemperagasztók, fugázók

ipari és barkács gépek
Milesi festékek

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

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

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

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

PET ÉS PVC SZUPER MATT 
AJTÓLAPOK

larissa 55
tükör, alsó 
szekrény,
 mosdó

dEsy 50
tükör, alsó 

szekrény,
 mosdó

BÚTORGYÁRTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL

3D 

LÁTVÁNYTERV! 
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duguláselhárÍtás

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, 
BONTÁS NÉLKÜL, CSATORNA KAMERÁZÁS, 
VÍZSZERELÉS, CSATORNA ÉPÍTÉS, ÁTALAKÍTÁS!

TEL.:06-20-336-1583

duguláselhárÍtás

autóbérlés

földmunk a

hegesztés

tetőjavÍtás

tetőjavÍtás
Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273

épÍtési vállalkozó

ajtó-ablak

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

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

HŐSZIGETELÉS, GIPSZKARTONOZÁS, TÉRKÖVEZÉS
BÁDOGOS MUNKÁK

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-nyári feliratkozóknak 

2018.01.31-ig
20-25%   kedvezmény! 

tel.:06-20/328-0466

költöztetés

autóvillamosságautóbérlés

autóbérlés
AUTÓBÉRLÉS

AUTÓMENTÉS

BÉRELHETŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

FURGON • SZEMÉLYAUTÓ
AUTÓMENTŐ • 9 FŐS 

KISBUSZ • KISTEHERAUTÓ

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

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

vidékre,külföldre egyaránt.

06-30/529-82-44

ruhatisztÍtó

Petrezselyem 
 Zoltán
Tel.: 20/378 0567
petrezselyemzoltan@gmail.com

Rozsdamentes 
korlátok és 

kerítéselemek 
gyártása!

BOBCAT munkagéppel 
vállalunk: földmunkát,

tereprendezést, bontásból 
való elszállítást pl.:sitt. 
Sóder, homok szállítás.

06-70/381-99-30, 06-70/386-34-46

üdülés

autóvillamosság
spoilerszerviz
autóvillamosság

spoilerszerviz

E s z t e r g o m , 
V i r á g o s  u . 2 / b  

Tel . :33/400-731  
+36-30/949-50-49, +421/908-569-115

Autószállítás 

A képek ilusztrációk.

www.v ihar iau to .hu

Műanyag alkatrészek és 
lökhárítók javítása.

EGR szelep- és részecskeszűrő 
hiba elhárítás

 Műszaki vizsgára 
felkészítés és 

vizsgáztatás 
1 nap alatt

Teljeskörű 
motordiagnosztika 

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

HOBO 
TISZTÍTÁS, 

MOSÁS, 
FESTÉS, 
VARRÁS!

Esztergom, 
Aradi Vértanuk tere 2/C

Tel:. 06-30/597-38-84

épÍtőipar

m5
IFJ.MÁRTON FERENC

Ács-kőműves mester technológus
15 éves vállalkozása víz-, 

fűtés-, villanyszereléssel is 
munkát vállal.

Esztergom
06-30-271-5924

Érdeklődni:

EGOM INFÓ KFT.
Dienes Zsolt

Mail: esztergom@szuperinfo.hu
Tel: + 36-70-612-8375

vagy személyesen a   Szuperinfó Irodában

GRAFIKA,
NYOMTATÁS, 
(rotációs, ofszet, digitális)

TERJESZTÉS, 
EGYÉB MARKETING 
ANYAGOK 
(pl roll-up, plakát 
névjegykártya stb.)

TELJES NYOMDAI KIVITELEZÉS
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melléklet

Esküvõi

Szeretné élete 
legszebb napját 
felejthetetlenné 

tenni?
Én segítek 
Önnek!

www.lakodalomba.hu
trieb.antal@freemail.hu

“

+36-30-367-46-12

Trieb Antal
VOFÉLY

Ipolyszalka
/Párkánytól 11 km/

+ 421-908-388-123

 

2521 Csolnok, Dorogi u. 1. 
Gaál Géza +36 (20) 956 4401

06/33 506 810
Panzió és Étterem

Hogy a nagy nap ne a seregnyi teendőről szóljon...

ÉLJEN AZ IFJÚ PÁR!
A Gerecse keleti lábánál, szinte az erdőbe simuló 

panzióban a kényelmet és diszkrét eleganciát kínáló 
helyszínhez teljes szolgáltatáscsomag is dukál.

A VENDÉGEK FOGADÁSÁTÓL, AZ IGÉNYES DEKORÁCIÓN ÁT A 
VACSORÁIG MAJD’ MINDENT A SZEMÉLYZETRE BÍZHATTOK. 

A boldogító „igent” akár a panzió szép kertjében is 
kimondhatjátok.

http://pollushof.hu/eskuvo

• IDILLI KÖRNYEZET
• SZÍVÉLYES VENDÉGLÁTÁS
• ESKÜVŐSZERVEZÉS

Legyen szó keresztelőről, névnapról, 
születésnapról, eljegyzésről, esküvői vacso-
ráról, házassági évfordulóról, ballagásról, 
diplomaosztóról vagy osztálytalálkozóról, mi 
vállaljuk, hogy mindent megszervezünk Ön 
helyett. Így Önnek nem marad más dolga, mint 
együtt örülni hozzátartozóival.

Vállaljuk ezen kívül sajtótájékoztatók, tréningek, 
szemináriumok, előadások, konferenciák, üzleti 
ebédek, borkóstolók, koktél partik, állófogadások, 
gálavacsorák és más vállalati rendezvények teljes 
körű megszervezését és lebonyolítását.

Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:  
Esztergom, Prímás sziget Helischer út. 2.
info@mediterraneo.hu, +36-33/311-411

Miért a Mediterraneo Vendégfogadó 
legyen élete legszebb napjának színhelye?

•  Azért, mert: a Mediterraneo Vendégfogadó 
hangulatos rendezvénysátra és színpompás 
kertje Esztergom legszebb esküvő helyszínei 
közé tartoznak.
•  Nálunk a felejthetetlen ízekhez figyelmes 
kiszolgálás párosul.

Élete egyik legszebb eseményének színhelyéül 
az Esztergomi Mediterraneo Vendégfogadó 
rendezvénysátrát, és romantikus kertjét ajánljuk, 
vagy akár az Ön által kiválasztott helyszínre is 
odavarázsolunk mindent, amit megálmodott.

mediterraneo rendezvényszervezés
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Esküvõi

LettiLetti
Dorog, Béla Király u. 3/A   Tel: +36-30/240-5662
Nyitva: H: 14-17, K-P: 9-17, Szo: 9-12 óráig. 
 www.lettiszalon.eu
www.facebook.com/lettiszalon.marcsi

Letti SzalonLetti Szalon
A szép és boldog esküvô, a vidám, lakodalom titka tengernyi apró részlet. 
Álmodják meg esküvôjüket, gondolják végig lehetôségeiket. 
Mi megvalósítjuk  mindazt, ami felejthetetlenné teszi ezt a szép napot.

Öt termékes ajándékcsomaggal kedveskedünk Menyasszonyainknak, 
100.000 Ft kölcsönzési díj feletti ruhaválasztás esetén:
• menyecskeruha
• a menyasszonyi cipô (új)
• az autódíszítés
• az esemény napján elkészített frizura és a smink.

Egyszerûtôl a luxusigEgyszerûtôl a luxusig

HÉTÖRDÖG 
JELMEZKÖLCSÖNZŐ

Nálunk 
TE lehetsz 

a HŐS!

Letti Szalon

Dorog, Béla király utca 3/A
Tel: +36-30/240-5662

Nyitva: H: 14-17; K-P: 9-17; Sz: 9-12
 

- Esküvô /különleges és hagyományos/
- Állófogadások, céges rendezvények

Öreg halász Étterem  •  Tát, Fő út. 2. • info@oreghalasztat.hu 
Asztalfoglalás: Tel.: 33/ 444-927  •  www.oreghalasztat.hu

  TÁTI  ÖREG  HALÁSZ  ÉTTEREM 

SZERETETTEL VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT

- Diploma osztó, partyk
- Ballagás, családi rendezvények

Megtekinthető 
telefonos 

egyeztetés 
után!

Legénybúcsú, 
leánybúcsú 

Családi 
Esküvők!

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

Pincehelyiségünk Teljes felszereléssel 
bérelhető 25-30 főig. 

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

Néró, Lagzis süteméNy
hozzáValók:
Tésztához:
-  25 dkg liszt
-  15 dkg vaj
-  15 dkg porcukor
-  5 tojássárgája
-  1 csomag vaníliás cukor
-  1 citrom reszelt héja
Töltelék:
sárgabaracklekvár
csoki a díszítéshez

ElkészítésE:
A szoba hőmérsékletű vajat 
habosra keverjük a porcukorral, 
majd egyesével hozzáadjuk a 
tojássárgákat, végül a lisztet és az 
ízesítőanyagokat is hozzákeverjük.
Sima csöves nyomózsákból kis www.receptneked.hu

halmokat (kb. 2-3 cm) nyomunk a 
sütőpapírral bélelt tepsire. 180 fokra 
előmelegített sütőben 10-12 perc 
alatt megsütjük.

Amikor kihűlt, sárgabaracklekvárral 
összeragasztunk egy-egy korongot. 
A gőz felett megolvasztott csokit 
nejlon zacskóba tesszük, a sarkát 
levágjuk (de csak egy kicsit 
csippentünk le), és a betöltött sütik 
tetejére fecskendezzük a csokit.
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apró

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

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

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

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

E/836 Esztergom-kertvárosban (Oktáv oldalán) 110nm-es 4szobás, családi ház               15,2 MFt
V/901 Piliscsabán kétgenerációs, 134nm-es összkomfortos cs.ház, csöndes környéken  29,9 MFt
T/521 Esztergomban a Vaskapui út mentén (Bocskoroskúti útról megközelíthető) 2722nm-es 
zártkerti telek (közvetlen belterület mellet)                                                                                     5,5 MFt 
E/835 E-kertvárosban 72nm-es, 3szobás, gáz cirkó fűtéses cs.ház, 682nm-es telekkel       11 MFt
E/808 Esztergom-kertvárosban a Dobó I.u.-ban 2,5szobás, összkomfortos cs.ház               8,5 MFt
D/416 Dorogon az Ady E. utcában 85nm-es, 3szobás családi ház, szép kilátással+ 1szobás 
garzonnal (telken belül), 1458nm-es telekkel                                                                               12,9 MFt 
D/377 Dorogon 90nm-es 3szobás, összkomfortos családi ház, 503nm-es kert                   8,99 MFt
L/1054 Táton 45nm-es összkomfortos felújított lakás, önálló kertel, kamrával (Esztergomi csere 
lehetséges). Az ingatlan hasznosítva van, � x bevétel.                                                                   8,8 MFt
L/1055 Esztergomban a Kesztölci úton III. em-i 1+2szobás, gáz fűtéses lakás, üres 
állapotban                                                                                                                                         9,2 MFt

ÉLETJÁRADÉK 
SZOLGÁLTATÁS 
KÖZVETÍTÉS

Többmilliós egyösszegű, továbbá 
folyamatos havi járadékfizetés, 
törődés, gondozás, folyamatos 

kapcsolattartás.

Tel.: 06-70/492-6678

HÍVJON BIZALOMMAL 
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

NE BÍZZA ÉLETE BEFEKTETÉSÉT 
LEINFORMÁLHATATLAN 

EMBEREKRE!

HILF
BARTA INGATLANKÖZVETÍTŐ

Esztergom, kiss J. út 48.;  tel: + 36 20/421-4557 
www.barta.ingatlanforras.hu; barta-ingkoz@vnet.hu

Lakás Esztergom:  Szalézi lakópark, két szoba+étkező, 64m2 felújítva, gáz fűtés, redőny       11MFt
Simor J u. utcafronti két szintes, házrész,3 szoba,78m2, költözhető,gáz fűtés kis udvar,kamra 12MFt
Schweidel u. elején, IV em, 2,5 szoba, 58m2, felújított, fürdő, konyha, külső nyílászárók, klima  11,5MFt
Dorog, Baross G ltp, I em 2szoba 55m2, erkély, egyedi fűtés, felújítandó, azonnal költözhető     9MFt
Bánomi út ,350m2, kerttel, 5 szoba, étkező konyha, 2 fürdőszoba, fedett terasz, gázfűtés,    29,5MFt
Galagonyás lakópark Iem, 64m2, 2,5szoba, parkosított, zárt udvar, egy gépkocsi beállóval   19,8MFt
Családi ház, Egom: Szent György mező 546m2 telek, két színt, 5 szoba150m2,garázs, pince 28MFt
Nefelejcs u két generációs átlagos álapot 307m2 telek,28+70m23szoba,gázkonvektor,garázs14MFt
Szamárhegy, panorámás, 850m2, telek, felújított,90m2 3,5 szoba, 2 fürdő, 20m2 terasz, garázs 26MFt
Szentgyörgymezőn, Duna közeli, 357nm, telek, 3szoba, kétgenerácíós, gáz- cserép k. fűtés     20MFt
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
Kaán u, kétszintes sorház, garázs mellék helységek 140m2, gáz fűtés,panorámás erléllyel   27,9MFt            
Búbánat-völgy, téliesített ház, 209m2 telek, 90m2, 3 szoba,villany+kandalló fűtés, olcsó rezsi  17,5MFt 
Búbánat-völgy újszerű, kétszint, 860m2, 3szoba,130m2, cserépk, kandalló, klíma, 30m2pince22,5MFt
Tokod,kétgenerációs, felújítandó,családi ház 859m2,telek 3szoba, 90m2,üres, kocsibeálló           6MFt
Tát kis családi ház,341m2, telek, 2szoba, 63m2, jó állapot, gázfűtés, garázs, melléképületek       11,5MFt
Csolnok, Rákóczi telep, 450m2 telek, 3szoba, 2 fürdő, 120m2 ,gázfűtés, pince, garázs, terasz,  19MFt
Építési telek, Esztergom, Kettős pince lakópark, 700m2 , öszközmű adott, családiház építésére    7MFt

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!

UROLÓGIAI   
MAGÁNRENDELÉS

mindEn Csütörtökön   
 16-18 óra között

dr. Varga gyŐzŐ  
urológus főorvos

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

06 30 9541 334

férfi ak: 
prosztatabántalmak, 
szexuális zavarok, 
prosztata rákszűrés
nők: húgyúti panaszok
kisfi úk: 
fi tymaszűkület megoldása

Életjáradék időseknek ingat-
lanra! Otthonában maradhat, 
hitel nem akadály! Hívjon biza-
lommal! 06-30-773-8572

BÉRLEMÉNY

Esztergomban, az Irinyi utcá-
ban tulajdonoshölgy együttla-
kásra 1 szobát kiadna hölgy-
nek albérletbe. Beköltözés-
hez 1 havi kaució szükséges. 
06-30/210-44-68

Kiadó két-három szobás laká-
sok, családi házak Esztergom-
ban, bérleti díjak; 80.000 Ft-tól 
-120.000-250.000-300.000 Ft 
ig. Kéthavi kaució szükséges! 
20/421-4557

JÁRMŰ

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

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

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

Kőművest és segédmunkást 
keresünk! 06-30-630-9627

Ablak Design Kft. Esztergomi 
telephelyre ablakgyártásban 
jártas munkatársakat keres. 
Jelentkezni a 06-70-930-
4981 telefonszámon lehet.

Kőművest és segédmun-
kást keresek családi házak 
építéséhez hosszútávra! 
30/9607185

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk belföldi -és nemzet-
közi személyszállítást csopor-
tok részére, egynapos belföl-
di kirándulások szervezését és 
lebonyolítását, esküvők, ren-
dezvények résztvevőinek szál-
lítását. +36-70-336-3514, 
weboldal: www.ddperfekt.eu

Szobafestés, mázolás, tisz-
tasági festés. Precíz mun-
ka gyorsan, szépen és olcsón. 
06-20/328-0466

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

Villanyszerelés! Házak, laká-
sok felújítása,  villanyboj-
ler takarítás,  biztosítéktáb-
la szerelés. Hibaelhárítás. 
06-20/254-7428

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógy-
növényes lábáztatás. Fájda-
lomcsillapítás szükség esetén. 
Maximális fertőtlenítés! PRE-
CÍZ MUNKA-IGÉNYES LÁBAK. 
A szolgáltatás végén láb-
masszázs. HÍVÁSRA HÁZHOZ 
MEGYEK! HÉTVÉGÉN IS DOL-
GOZOM! Idősek és problémás 
lábúak jelentkezését is várom. 
06(30)210-44-68.

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Vállalom: épületek bontását, 
felújítását, tető javítását, bádo-
gozását, földmunkát, csator-
názást, tereprendezést, faki-
vágást, fűnyírást. Hívjon biza-
lommal! 06-30-631-4746

Asztalos munkák, ács-állvá-
nyozás, hőszigetelés, gipsz-
kartonozás, festés-burkolás, 
térkövezés! 06(30)454 4276

ÁLLÁS

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

Poszpisek Árpád ácsmester 
felvételre keres ács szakmun-
kást és ács betanított munkást 
tokod-üveggyári telephelyű vál-
lalkozásba. Bér megegyezés 
szerint! 06 20 4737 193

GYES mellett keresek délelőt-
tös műszakban 4 v.6 órás iro-
dai vagy eladói munkát Dorog 
és Esztergom körzetében. 
+36/205973632

Bajnai telephelyre kere-
sek temetői sírköves munkák 
(összeállítás, felújítás) elvég-
zésére munkaerőt. Kőfaragó, 
kőműves végzettség, jogosít-
vány, ill. a feladatban való jár-
tasság előny. 06305251971

Dorogi munkahelyre, betaní-
tott munkára, egy műszakos 
munkarendbe, fiatalos csa-
patba jó kereseti lehetőség-
gel férfi munkaerőt keresünk. 
06303920959

Államilag támogatott termé-
kek értékesítésére keresek 2 
fő, tapasztalattal rendelkező, 
érettségizett munkatársat. tnd.
kcss@gmail.com

Sofőr és targoncás állásra kere-
sünk dorogi nyugdíjast./ Alkalmi 
munka /.06-20/328-96-36

Dorog és környékéről segéd-
munkásokat keresek! 30/ 
2000050

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

Nehéz fizikai munkára beto-
nelemgyártót keresünk. Mun-
kavégzés helye: Esztergom-
Kertváros. Egy műszakos mun-
karend. 0630/9491-444

INGATLAN

Tokodon felújításra szoruló 
családi ház eladó! Ár: 3,5 M Ft. 
30/342-7787

Piliscséven felújításra szoruló 
házak eladók! Árak: 4-8 M Ft-
ig. 30/773-8572

Dágon teljes felújításra szoru-
ló családi ház eladó! Ár: 3 M Ft. 
30/342-7787

ELADÓ! Esztergomban közös 
udvaros társasházi lakás, hoz-
zá tartozó udvarral, garázs-
zsal. Irányár: 13,5 MFt. 
06-70-3380-497

Eladó családi ház! Kétszobás, 
gázfűtéses, összkomfortos. Ár: 
7.200.000 Ft. 06-70-563-
9669, 06-30-316-9740

Eladó! Dorogon az 
Árpád utcában, felújítan-
dó 84 nm-es családi ház, 
melléképület+garázs. Ir.ár: 12 
M Ft. 06-20-514-1237
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tölgy, Bükk, gyErtyán 
hasítva, ömlesztve m3-ben

(1mx1mx1m) 
2m3   =   30.000 Ft
3m3  =   45.000 Ft
4m3  =   60.000 Ft

Minczér Ákos 
06-30/851-2526

ESZTERGOM vonzáskörzetében 
DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

MARIANN TŰZIFA
tölgy, Bükk, gyertyán 

hasítva, ömlesztett m3 = 1mx1mx1m.

16.000 Ft/m3

akác - hasítva, ömlesztve.

17.500 Ft/m3

szEnEk rEndElhEtŐk!
4m3-től 20 km-es körzetben 

ingyenes házhoz szállítás
SZLOVÁKIÁBAN IS!

Tel: 06-20/2516-375 vagy
+421/944-68-90-66

akciós tűzifa a készlet erejéig!
Vegyes tűzifa (hasítva, ömlesztve) 

15 000 ft/m3 (mxmxm)

tel.: 30/266 0997
Malota Szilvia

Hasított, ömlesztett tűzifa 
(nem kalodás fa!!!, mxmxm)

Gyújtós 10.000 Ft/m3

Vegyes tűzifa
16.000 Ft/m3

Száraz tölgyfa  
17.000 Ft/ m3 

Kalodás fa: 
38 000 Ft/kaloda

Kis Róbert 06-70/364 3705

+36-30-251-2068
+421 915 908 801

ESZTERGOM vonzáskörzetében 
DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

hasított tŰzifa! 
tölgy, bükk, gyertyán 
25 cm, 33 cm, 50 cm-es 

méretben
2m3   =   30.000 Ft
3m3  =   45.000 Ft
4m3  =   60.000 Ft

méteres tűzifa (1x1x1)

15 000 ft/m3

Benkó és társai +36-30/314-5045

minŐségi tŰzifa 
MEGBÍZHATÓ HELYRŐL!

TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN 
ömlesztve, hasítva

14.900 ft/m3

AKÁC ömlesztve, hasítva 
16.000 ft/m3

Esztergom és Párkány 
20km-es körzetében, 

4m3-től díjtalan házhoz szállítás.

Hasított, ömlesztett tűzifa 
(nem kalodás fa!!!, 1mx1mx1m)

15.500 Ft/m3

Erdei köbmétere
27.500 Ft/ (1m x 1m x 1,7m)

Kis Róbert 06-70/364 3705

tŰzifa 
hasítva, ömlesztve m3-ben

(1mx1mx1m) 
tölgy, bükk   =   16.000 Ft
akác  =   17.500 Ft
hárs =   13.000 Ft

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Szekér István 
+36-20/4450-159

Burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46
+421/903-01-99-54

hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
13.000 Ft/m3 

tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

16.500 Ft/m3 

akác  /ömlesztve, hasítva/ 
17.500 Ft/m3

4m3-től 20 km-es körzetben 
ingyenes házhoz szállítás!

Kiszállítás Szlovákiában is!

Élő VÉRCSEPPKÉP analízis, Eszter-
gomban. Csak telefonos bejelent-
kezéssel. ppAndrás mikrobiológus: 
0036-70-63-229-65.

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

Kecskés Tamás kőműves mes-
ter vállal:  KŐMŰVES  ÉS BUR-
KOLÓ MUNKÁT, TÉRKÖVE-
ZÉST, HŐSZIGETELÉST, GIPSZ-
KARTONOZÁST ÉS FESTÉST. 
+36-70/941-7152

Gabó DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
-Dugulás elhárítás falbontás és 
pancsolás nélkül. Gyors, tisz-
ta munka profi géppel. Nehezen 
folyik le a víz a mosogató tálcá-
ban? Eldugul a fürdőszobai mos-
dó? Konyhai, fürdőszobai szifo-
nok tisztítása, bízza szakemberre 
a dugulás elhárítását. Hívjon biza-
lommal 0-24 Hétfőtől-Vasárnapig 
+3670/624-20-81

VEGYES

Bor eladó! Saját készítésű házi 
fehérborom eladó! 06-30-
473-8004, 300 Ft/l

Készpénzes könyvfelvásárlás. 
06-70/600-4828

Tömött kacsa konyhakészen, 
nagy májjal, februári vágás-
ra rendelhető. 1800 Ft/kg. 
06-30/386-9400.

Tavaszi árpa eladó! 
06-33-402-262

ÜDÜLÉS

Mátraballán 5+2 fős apartman 
kiadó, sípálya, gyógyfürdő köze-
lében. 70/536-4348

A magyar kultúra napja

A magyar kultúra 
napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-
én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – 
kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon 
tisztázta le Csekén 
a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcso-
latos megemlékezések 
alkalmat adnak arra, 

hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk évezredes 
hagyom ányain k na k, 
gyökereinknek, nemzeti 
tudatunk erôsítésének, 
felmutassuk és továb-
badjuk a múltunkat idé-
zô tárgyi és szellemi 
értékeinket.

A nap megrendezésének 
ötlete Fasang Árpád 
z o n g o r a m û v é s z h e z 
köthetô, aki 1985-ben 
vetette ezt fel.    

Végül a nap tényleges 
megünneplésére a Haza-
fias népfront Or-
szágos Tanácsa 1988. 
dec. végi ülésén tett 
felhívást és 1989 janu-
árjában ôk szervezték 
meg az elsô évfordulós 
rendezvénysorozatot és 
azóta rendre évente 
ünneplik meg ezt a 
napot.

Forrás: Wikipedia

hasított tűzifa (hasítva, ömlesztve)

Gyújtós: 10 000 ft/m3 (mxmxm)

Vegyes tűzifa: 15 000 ft/m3 

(mxmxm)

tel.: 70/622 3729
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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, 06-20/9679-8498e

A Liegl & Dachser Kft pilisvörösvári 
telephelyére keresünk munkatársat 
speciális munkarendbe a következő 

munkakörbe:

fEladatok:
•  Telephelyen belüli áru mozgatása 

ElVárások az idEális JElölttEl szEmBEn:
•  C kategóriás jogosítvány
•  Gyors reakciókészség
•  Jó stressztűrő képesség
•  Jó szellemi, és fi zikai állapot
•  Tehergépjármű vezetésében szerzett tapasztalat 

ElŐny:
•  OKJ-s emelőgépkezelői vizsga

amit kínálunk:
•  versenyképes fi zetés, + Cafeteria 
•  kiváló munkakörülmények

munkaidŐ:
•  több műszakos munkarend

JElEntkEzés módJa:  Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését várjuk önéletrajzát a 

zoltan.mogyorosi@dachser.com  e-mail címre 
 „Tehergépkocsi vezető" megjelölésével.

mobil: 30 /488-3657 

tEhErgépkoCsi 
VEzEtŐ

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

100 Ft

70%

Második 
komplett 
szemüveg

Szemüvegkeretek 
akár

kedvezménnyel

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

A J Á N D É K  L Á T Á S V I Z S G Á L A T

Az első komplett szemüveg Hoya min. Hilux 1.50 hvll lencsével való vásárlása mellé a második komplett szemüveget 100Ft-ért adjuk.
Szemüvegkeret akár -70%:  Egyes modelljeink 50%-70% kedvezménnyel kaphatóak komplett szemüveg vásárlása esetén. 

További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

Az ajánlat 2017. december 1. - 2018. február 28. közötti időszakban érvényes.

*Az orvosi látásvizsgálat minden esetben térítésköteles!

Dr. Péter Éva
Szemész szakorvos, kontaktológus

OPTIC WORLD DOROG
2510 Dorog Bécsi Út 51.
Mobil: 06 30 851 1050

Nyitva tartás: H.-P.: 8.30-17.00
Szo.: 8.00-12.00

Tömöri Szilvia
Optometrista, kontaktológus

LÁTÁSVIZSGÁLAT IDŐPONT KÉRÉS: 06 30 851 1050
LÁTÁSVIZSGÁLAT ONLINE BEJELENTKEZÉS: 
www.opticworld.hu/latasvizsgalat

www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

OPTIC WORLD 
BUDAKALÁSZ,  

 Auchan Omszk Park 1.
Tel: 06 30 516 1193

OPTIC WORLD  
ESZTERGOM, 

Kossuth L. u. 5.
Tel: 06 30 450 8228

OPTIC WORLD 
DOROG, 

Bécsi út 51.
Tel: 06 30 851 1050

100 Ft

70%

Második 
komplett 
szemüveg

Szemüvegkeretek 
akár

kedvezménnyel

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

A J Á N D É K  L Á T Á S V I Z S G Á L A T

Az első komplett szemüveg Hoya min. Hilux 1.50 hvll lencsével való vásárlása mellé a második komplett szemüveget 100Ft-ért adjuk.
Szemüvegkeret akár -70%:  Egyes modelljeink 50%-70% kedvezménnyel kaphatóak komplett szemüveg vásárlása esetén. 

További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

Az ajánlat 2017. december 1. - 2018. február 28. közötti időszakban érvényes.

*Az orvosi látásvizsgálat minden esetben térítésköteles!

Dr. Péter Éva
Szemész szakorvos, kontaktológus

OPTIC WORLD DOROG
2510 Dorog Bécsi Út 51.
Mobil: 06 30 851 1050

Nyitva tartás: H.-P.: 8.30-17.00
Szo.: 8.00-12.00

Tömöri Szilvia
Optometrista, kontaktológus

LÁTÁSVIZSGÁLAT IDŐPONT KÉRÉS: 06 30 851 1050
LÁTÁSVIZSGÁLAT ONLINE BEJELENTKEZÉS: 
www.opticworld.hu/latasvizsgalat

www.opticworld.hu
www.facebook.com/opticworld

www.opticworld.hu     
www.facebook.com/

opticworld.hu

az ajánlat 2017. december 1. - 2018. február 28. közötti időszakban érvényes. 
Az első komplett szemüveg Hoya min. Hilux 1.50 hvll lencsével való vásárlása mellé a második komplett szemüveget 100Ft-ért adjuk.

Szemüvegkeret akár -70%: Egyes modelljeink 50%-70% kedvezménnyel kaphatóak komplett szemüveg vásárlása esetén.
További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

ELKÖLTÖZTÜNK!
Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, 

hogy 2018 januárjában üzletünk 
új helyre költözött.

nyomtató kellékanyagok, tintapatronok, lézertonerek
nyomtató kazetták, másolópapírok, irodaszerek

forgalmazása, ingyenes kiszállítása a 
33-as telefonos körzeten belül!

Üzlet: Dorog, Mária u. 19.  
Tel: 06-20/241-0565
Web: tinta-futar.hu 

E-mail: tinta-futar@tinta-futar.hu
Nyitva: H-P: 8:30-16:30, Szo: 8:30-12:00

új címünk: 2510 dorog, mária u. 19.

Kiadó Esztergom, Duna parti 80 nm-es, 
fsz-i, két szobás, összkomfortos, csendes 
helyen lévő, azonnal beköltözhető lakás. 

Fizetés megegyezés szerint! 
06-30/209 7672


