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kőműves 
mester 
+36-70/941-7152

KECSKÉS 
TAMÁS

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

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

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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Kedvező nyitvatartási rend! versenyKépes jövedelem! A Budavidék zRt 
Pilisborosjenő településen lévő modern, felújított COOP élelmiszerüzletébe szaKKépzett 

boltvezető helyettest (jövedelem bruttó 250.000,- Ft) és eladó-pénztáros (jövedelem bruttó 
210.000,- Ft)  Kollégákat keres! Üröm településen lévő színvonalas COOP üzletünkbe szaKKépzett 

eladó-pénztáros Kollégákat keresünk, bruttó 210.000,- Ft jövedelem mellett! Önéletrajzokat,  
jelentkezéseket az elig.nyeste@budavidek.hu címre, illetve a +36 30 648 4557 telefonszámon várjuk.

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
- géPi forgáCsoLó (LAkAtos) 
- 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

INNOVATIV AUS TRADITION

Kienle + Spiess Hungary Kft. 
A Kienle + Spiess Csoport 
a prés- és nyomásos 
öntészeti technológiák 
területén több mint 75 
éves múltra tekint vissza.  
A legkorszerűbb gyár-
tási technológiák mentén 
világszerte kínálunk 
energiahatékony részegy-
ségeket villanymotorokba 
és generátorokba.
Több mint 1.200 munka-
társunk nevéhez köthetők  
innovatív termékeink, 
műszaki megoldásaink és 
szolgáltatásunk.

www.kienle-spiess.com 

Hatékony szervezetünk 
állandóan bővül, így olyan  
kiváló munkatársakat 
keresünk, akik képesek 
proaktívan gondolkodni, 
önállóan dolgozni.

Európában piacvezető multinacionális cég 
munkatársakat keres! 

Gyárunk villamos gépipari termékeket gyártó nemzetközi vállalatcsoport 
gyorsan fejlődő tagja. Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörre:

feladatok:
• üzemrészek folyamatainak fejlesztése
• termelési folyamatok elemzése, fejlesztési lehetőségek azonosítása
• fejlesztési projektek vezetése, támogatása
• a végrehajtás összehangolása és a LEAN módszerek alkalmazása
• LEAN és 5S tevékenységek koordinálása, végrehajtása és oktatása
• időfelvételek készítése ciklusidők felülvizsgálatához
• a gyártás és a támogató területek közötti együttműködés  fejlesztése 
  (támogató részlegek, valamint gyártók és/vagy beszállítók)
• hibaelemzések tervezése

Elvárások:
• minimum középfokú műszaki végzettség ÉS legalább 2 év tapasztalat 
  folyamatfejlesztő vagy folyamatmérnök pozícióban
• kommunikációs szintű, aktív angol és/vagy német nyelvismeret
• LEAN és Six Sigma eszközök ismerete
• felhasználó szintű MS Offi  ce ismeretek
• gyártóterületen szerzett tapasztalat
• kreatív, nyitott, pro-aktív személyiség
• analitikus és folyamatszemléletű gondolkodás
• kiváló kommunikációs készség
• önállóan és csapatban történő munkavégzés

Előnyök:
• felsőfokú műszaki végzettség (mechatronika / elektrotechnika / 
  gégészmérnök)
• tárgyalóképes, aktív angol és/vagy német nyelvtudás
• statisztikai szoftver (Minitab) ismerete
• SAP vállalatirányítási rendszer ismerete

munkavégzés helye: TOKOD

Kienle + Spiess Hungary Kft.
2531 Tokod, Kossuth Lajos út 130.

palyazatok@kienle-spiess.com 

 foLyAmAtfeJLesztŐ

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük önéletrajzát a 
betölteni kívánt munkakör megjelölésével juttassa el az alábbi 

elérhetőségek egyikére:

(teljes munkaidőben, határozatlan idejű munkaszerződéssel)

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

munkatársakat keres

LAKAtos sEgéd

fELAdAtoK:
   Lakatos ipari munkák

Amit ELVÁrunK: 
   Igényes, precíz munkavégzés
  Alapfokú CO hegesztés előny

Amit KínÁLunK:
   Kellemes munkahelyi légkör, klímatizált 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.

pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre.

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on

már SZERDÁNKÉNT!
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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:

gipszKArtonszErELŐ 
munKAtÁrsAt KErEs

AMIT KÍNÁLUNK:
- 1600 Ft-os kezdő órabér
- Igény esetén heti/ 2 heti fi zetés
- Jó hangulatú fi atalos csapat
- Munkavégzéshez szükséges felszerelés
- Azonnali kezdés, hosszútávú munka, 
  biztos fi zetés

Jelentkezni 06-20/351-7024 
telefonszámon hétköznapokon: 08:00-16:00 óráig lehet.

AMIT KÉRÜNK:
- Önálló munkavégzésre 
  való alkalmasság
- Megbízhatóság, precíz, 
  lelkiismeretes 
  munkavégzés

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót alkotni, ha fontos számodra, 
hogy elismerjék a munkád és mind ezt nem csupán szavakkal hanem kiemelkedő 

bérezéssel is, akkor jelentkezz Hozzánk, legyél Te is gipszkartonszerelő - 
szárazépítő csapatunk tagja.

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
tel:.06-70/386-2725  

 (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!

BŐRDÍSZMŰVES / VARRÓNŐ, 
valamint ELŐKÉSZÍTŐ 

munkatársat  keres
feladatok:
- bőrdíszműves termékek előkészítése
- bőrdíszműves termékek varrása/tűzése.

elvárt tapasztalat:
- pár éves bőrdíszműves/varrónői tapasztalat,
- de elhivatottság és megfelelő érzék esetén a betanítás is 
  megoldható.

bérezés:
- próbaidő alatt a tapasztalatnak/képzettségnek megfelelő fi x bérezés,
- próbaidő után teljesítményarányos bérezés.

munkavégzés helye: Szentendre
munkaidő: 6:20-tól – 15:00ig (két szünettel)

A HUBERTUS-BŐR KFT.:

A jelentkezését ezen az elérhetőségeken várjuk:
mail.: hbkft@hubertusbor.axelero.net

tel.: 20/355-29-18 cím: hubertus-bőr kft. 
h- 2000, Szentendre, kőzúzó utca 7.

hr.sofi delhungary@sofi del.com
2518 Leányvár, Vaskapu puszta

2541 Lábatlan, rákóczi ferenc u. 105.

Amit KínÁLunK:
A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére

 - versenyképes jövedelemcsomagot
 - éves Cafeteria keretet 

- iskolakezdési támogatást
- valamint ingyenes céges autóbuszjáratot biztosít

A sofidEL hungArY Kft. Az ALÁBBi 
JELEntKEzŐK érdEKLŐdését VÁrJA:

- akinek nem jelent problémát a leányvári munkahely 
- vállalja 3 műszakos munkarendet (hétfőtől- péntekig)  

- határozatlan idejű munkaszerződést 3 hónapos 
próbaidővel,

- önállóan, illetve csapatmunkában is megállja a helyét.

munKAtÁrsAKAt KErEsÜnK 

opErÁtori 
pozícióra 

ha felkeltettük érdeklődését és úgy érzi, hogy 
megfelelő csapattag válna Önből, várjuk 

önéletrajzát elektronikusan vagy személyesen a 
megadott címeken.

ÚTÉPÍTÉSI és TÉRKŐBURKOLÁSI 
munkálatokra keresek 

ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI TUDÓ  
MUNKATÁRSAKAT (pályakezdők is jelentkezhetnek) 

Munkaruha, kiemelt bérezés, céges autó!
Érdeklődni és jelentkezni:

+36-70-307 8520
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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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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.

assist_raktaros_79x66_180201_g

2018. február 1., csütörtök 15:11:07

Legyen Ön is munkatársunk!
Az esztergomi 

ELADÓ
munkatársakat keres!
Jelentkezését kérjük küldje el a 

hust341hr@praktiker.hu címre!

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

Munkatársakat keres az alábbi munkakörbe azonnali kezdéssel:

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

FESTÕ/FÉNYEZÕ

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/30-311-1417
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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 272.000 forintot!
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.

szentendre, pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

i m p r E s s z u m

megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös, 
Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Tát,

Leányvár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Párkány
Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, 
Pilisvörösvár, Tinnye, Pilisjászfalu, 

Pilisszentkereszt, Visegrád, Dunabogdány, 
Tahitótfalu, Csobánka, Pomáz, Szentendre

minden pénteken 50000 példányban
 Lapzárta: Hétfő 16.00 óra

felelős kiadó: Egom Infó Kft. - 
Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató

Tel.: +36-70/612-8375
felelős szerkesztő: 

Földesi Márta   Tel.: +36-30/411-3921
szerkesztőség: 

2510 Dorog, Bécsi út 40.
tel.: +36-33/403-703  

E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
nyomdai előállítás:  Comorn kft.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel 
kapcsolatos reklamációt a megjelenést 

követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó 
az elfogadott megrendelés alapján átadott 
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, 

harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 

olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek 
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező következménye-

ket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafi kai  megoldások, 

szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő 
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy 

engedélye szükséges!
www.szuperinfo.hu

 
A 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. 

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.

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:

ESZTERGOMBA AUTÓIPARI CÉGEKHEZ 
KERESÜNK BETANÍTOTT MUNKAERŐT

ELŐLEG 5 LEDOLGOZOTT MUNKANAP UTÁN
A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKRŐL 
CÉGES BUSZJÁRAT

BŐVEBB INFORMÁCIÓ : +36 20/344 94 48 
VAGY szendy.anna@work-force.hu
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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.

 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

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!!

gyártósori ÖsszeszereLŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:   Alapfokú iskolai végzettség, 
precíz munkavégzés, jó kézügyesség, monotonitástűrés

AMIT CÉGÜNK KÍNÁL: Modern munkakörnyezet, hosszútávú munkalehetőség,  cafeteria                         

rAktári AnyAgmozgAtó

JELENTKEZNI: Fényképes magyar nyelvű önéletrajzot a hr@i-pro.hu címre várjuk!  
  06-20-550-4357, 06-20-457-6598 Minden héten kedden és csütörtökön 10:00-kor tesztírás.

FŐBB FELADATOK:  Elektronikai alkatrészek összeszerelése, válogatása

ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:  Alapfokú iskolai végzettség, fér�  munkaerő, nagy  teherbíró 
képesség, 8 órás munkarend   FŐBB FELADATOK:  Késztermékek anyagmozgatása, alapanyagok 
összekészítése és kiadása kiszedőlista alapján, beérkező alapanyagok raktári lokációra  pakolása, 
beérkező anyagok kezelése

Esztergom- Kertváros

géPkezeLŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:  Alapfokú iskolai végzettség, műszaki beállítottság, fér�  
munkaerő, teherbíró képesség, 8 órás munkarend   FŐBB FELADATOK:  Gépek kezelése, 
tisztítása, termelés felügyelete

ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:  Alapfokú iskolai végzettség, C kategóriás jogosítvány, Tachográf 
kártya, 2 műszakos munkarend   FŐBB FELADATOK:  Anyagok szállítása, kezelése, rakodása

géPkoCsivezetŐ/rAkodó

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

PST Hungary KFT amely a japán Mitsui-Soko 
csoporthoz tartozik, és logisztikai szolgál-
tatásokat lát el, targonca jogosítvánnyal 
rendelekező raktárost keres Nyergesújfalura 
a következő feltételek mellet.

TARGONCAVEZETŐ
FELTÉTELEK:
• targoncavezető jogosítvány (gyalogkíséretű 3312, vezető üléses 3324)
•  tüzvédelmi szakvizsga (gáz üzemű targonca töltéshez)
•  raktárosi gyakorlat 
•  büntetlen előélet
•  felelősségteljes munkához való hozzáállás 
•  Folyamatos, két műszakos munkarend – délelőttös/délutános - 
   vállalása

AMIT KÍNÁLUNK:
•  érdekes munka nemzetközi munkáltatónál
•  versenyképes fi zetés
•  egyéb bérenkívüli juttatások – kafetéria rendszer
•  munkába járás biztosítva céges autóbusszal 
•  munkavégzés modern és tiszta környezetben

Jelentkezni: a katarina.kormosova@pst-hungary.hu 
e-mail címen lehet.

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/

A leendő munkatárs feladatai: 
•  Automata- és félautomata gyártósori gépek teljes körű karbantartása
•  Karbantartási tevékenység adminisztrálása 
•  Tartalék alkatrész felhasználás dokumentálása
•  Statisztikák, kimutatások készítése
•  gyártósori munkatársak oktatása

Jelentkezővel szembeni elvárásaink: 
•  Villanyszerelői végzettség 
•  Elektronikai, automatizálási szakterületen veló jártasság 
•  Automata és félautomata gépek gyártókörnyezeti karbantartásában 
    szerzett legalább 2 éves gyakorlat
•  Számítógépes alapismeretek (Word Excel)

Előnyt jelent: 
•  PLC programozási és vezérléstechnikai ismeretek
•  Angol nyelv alapszintű ismerete

Jelentkezési lapon kérjük feltüntetni: „KARBANTARTÓ” 

A gépjármű - és házi elektronikai részegységeket gyártó     
Diamond Electric K� . keres
dinamikusan fejlődő esztergomi gyárába

KARBANTARTÓ-TECHNIKUST
Esztergomból, ill. vonzáskörzetéből

több műszakos munkarendbe 

Elérhetőségek: 
Diamond Electric Kft . 2500 Esztergom, Rubik Ernő utca 1. 
Tel: 06 33 542-226 Fax: 06 33 542-201 E-mail: job@diaelec.hu 
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Delphi voltunk, 
Aptiv lettünk!
Az új név új lehetőséget is hoz: gyártósori 

munkatársainknak 10%-os béremelést nyújtunk!

Légy részese a változásnak és jelentkezz hozzánk 

operátornak Tatabányára!

Te vagy a mi emberünk?
Igen, ha gyors és precíz vagy, jó kézügyességgel rendelkezel, vállalod
a folyamatos műszakrendet és megvan az általános iskolai végzettséged.

Mi lenne a feladatod?
Alkatrészek összeszerelése, vizuális minőségellenőrzés, munkakörnyezet
rendben tartása.

Mit adunk cserébe?

•   Kiemelkedő órabért, műszakpótlékot és cafeteriát biztosítunk tiszta, 
klimatizált munkakörnyezetben.

•    Segítjük a munkába jutást és ingyenes sportolási 
lehetőségeket is nyújtunk.

•    Ha szeretnél előrelépni, azt képzésekkel és belső 
pályázatokkal támogatjuk.

Jelentkezés:
Telefonon: +36/70 665-5283
E-mailben: job6090@prohumanallas.hu

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

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 MAGYAR AUTÓKLUB

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2018. február 13-14-15.

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
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www.cembrit.hu

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

Postai úton: 
Cembrit Kft.,  2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:            hr@cembrit.hu
Kapcsolattartó:     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

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

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

Csatlakozz Te is a Cembrit sikeres csapatához!

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

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

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

Elvárásaink: Feladatok:

Amit kínálunk:

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

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

·  Angol nyelvtudás
·  Nyergesújfalui vagy környékbeli lakóhely

El�ny:



10 2018. február 9.10 ÁllÁsbörze  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára keres

termeLési it szAkemBert
FELADATOK: 
•  A gyártásban található kontroll- és IT-rendszerek támogatása
•  A teszt berendezések kontroll- és IT-rendszereinek támogatása
•  A termelési hálózati rendszerek és eszközök támogatása
•  Termelő berendezések hálózatba szervezése
•  Kamera rendszerek támogatása
•  Nyomtatók és szkennerek támogatása az iroda és a gyártás területén
ELVÁRÁSOK:
•  Közép-, vagy felsőfokú IT végzettség 
•  PLC-Controlers  alapfokú ismerete (programozási ismeret előny!)
•  Szerverüzemeltetési rendszerek alapos ismerete
•  Hálózati technológia ismeret
•  Adatbázis kezelési ismeretek
•  Alapfokú angol nyelvtudás 
AMIT KÍNÁLUNK:
•  Kihívásokkal teli, magas színvonalú szakmai tevékenységet egy 
Japán vállalatnál
•  Jó munkahelyi légkört egy fi atal csapatban
•  Folyamatos továbbképzést, tréningprogramokat
•  Versenyképes jövedelmet és teljesítményfüggő év végi prémiumot

PÁLYAKEZDŐ FIATALOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!!

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  2018.02.20.
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Írásbeli önéletrajzokat következő e-mail 

címre várjuk: hr@magyartoyoseat.hu

Baba-Mama börze
2018 március 3.
9-12h között

NEM HISZÜNK A
TÜNDÉRMESÉKBEN!

www.szuperinfo.hu

2 000 000
OLVASÓ

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!

NEM HISZÜNK A
TÜNDÉRMESÉKBEN!

www.szuperinfo.hu

2 000 000
OLVASÓ

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!

www.egominfokft.hu

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
- géPi forgáCsoLó (LAkAtos) 
- 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

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

munkatársakat keres

ViLLAnYszErELŐ

fELAdAtoK:
   Gyengeáramú ipari villanyszerelői munkák

Amit ELVÁrunK: 
   Igényes, precíz munkavégzés
  1-2 év szakmai tapasztalat

Amit KínÁLunK:
   Kellemes munkahelyi légkör, klímatizált 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.

pozíció betöltésére esztergomi munkahelyre.
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Apróhirdetések 
leadási 

határideje: 

kedd 12 
órA

 

Energiatanúsítvány elkészítését és értékbecslést vállalunk!
Az eladott ingatlanok után 2% + áfa jutalékért dolgozunk!

CSALÁDI HÁZ
Nagysáp Táncsics M. utcában eladó 
új építésű családi ház, mely 100 nm, 3 
szoba amerikai konyha, fürdőszoba, wc 
helyiségekből áll. Padlófűtéses, cirkó 
gázfűtéses.                           Ár: 10,2 M Ft 

Leinformált ügyfeleink részére albérleteket keresünk!

Kozák Oszkár: +36-20/315-4506
Kozák Márk: +36-30/395-9490
Iroda: +36-33/440-095

Cím: 2510 Dorog, Hősök tere 3., 
Esztergom, Kossuth L. u. 49.

Nyergesújfalu, Dózsa Gy. út 2/B

E-mail: kozak@invitel.hu
Web: www.kozakingatlan.hu

IKERHÁZ
 Azonnal költözhető, tehermentes- széljegymentes ingatlan! Dorog, Bányász 
köröndön eladásra kínáljuk ezt a teljesen felújított ikerházat, mely 1 plusz 2 fél-
szoba, étkező- konyha, fürdőszoba helyiségekből áll. Az ingatlanhoz kb.: 250 
m2-es udvar, garázs és pince tartozik. A téli melegét gázcirkó fűtés látja el. Az 
ingatlan közvetlen közelében élelmiszerüzletek, iskola, óvoda, orvos, patika stb. 
egyszóval minden megtalálható.                                                       Ára: 14,9 M Ft

MUNKARUHA
VÉDŐFELSZERELÉS

MILITARY
AIRSOFT   KÉS

STREET
FARMER  PÓLÓ  CIPŐ

2500 Esztergom, Kossuth L.u.78.
H-P: 8-17   SZ: 8-12

Tel.: +36 33 311 505   +36 70 244 3917
bl007munkaruhazat@gmail.com

Lapzárta: 
kedd 12 óra

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

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

AA5874295

esztergom vonzáskörzetében 
díJtALAn házhoz száLLítás!

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

AA  5833492

Burányi zoltán
+36 /70-222-63-46

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!A
A

 5
8

3
8

4
1

9

hasított tűzifa (hasítva, ömlesztve)

Gyújtós: 10 000 ft/m3 (mxmxm)

Vegyes tűzifa: 15 000 ft/m3 

(mxmxm)

tel.: 70/622 3729
AA5848207

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

A
A

58
48

20
7

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

15.500 ft/m3

erdei köbmétere
27.500 ft/ (1m x 1m x 1,7m)

06-70/366-0733A
A

58
48

20
7

TÜZELŐFUTÁR
Újdonság!!!

Zsákos Szén!!!
Herkules dió barnaszén.
Kedvező ár-érték arány!

Praktikus, tiszta
kiszerelés, könnyű 

felhasználás!
19-21 mj/ kg fűtőérték.

15kg-os zsákokban.

1290Ft /zsák
Ingyenes szállítás  

9000 Ft-tól!

Tel.: 0630 9375 384

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!

AA5874295

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

A
A

  5
8

5
9

 7
9

3

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

15 000 ft/m3 (mxmxm)
Malota Szilvia tel.: 30/266 0997

AA5848207
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Itt a Farsang, 
áll a Bál!

Itt a Farsang, 
áll a Bál!

125.900,-

www.facebook.com/butorbolt.nikaTrixi ülőgarnitúra Panama sarok

Oslo szekrénysor

Szabina 3+2+1

Az akció a készlet erejéig, rendelés esetén, illetve 2018.02.20-ig tart. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. A képek illusztrációk. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Tokyo szekrénysor Komfort szekrénysorMessina szekrénysor

rúgós, 
ágynak 
nyitható

led világítással, 390 cm

3 nyitható, 
2 ágyneműtartós +1

világítással 400 cm

119.500 Ft-tól
219.900 Ft

160 cm

200 cm

Francia sarok

305 cm

225 cm

169.900 Ft

világítással, 400 cm világítással, 310 cm

139.900 Ft
169.900 Ft

159.900 Ft
159.900 Ft

Dorog, Mária utca, 
postával szemben, lángosos és a zöldséges között

06 (33) 440 065
Nyitva: H-P: 9-17-ig Szo: 9-12-ig

199.900 Ft-tól

hozzávALók / 4 AdAg
500 g finomliszt
2.5 dkg friss élesztő
1 ek cukor
1 ek rum
3.5 dl tej
1 db tojás 

eLkészítés

A tejből kiöntünk egy 
decit, és meglangyosítjuk. 
Feloldjuk benne a cukrot, és 
belemorzsoljuk az élesztőt.

Ha felfutott, hozzáöntjük a 
liszthez.

Hozzáadjuk a maradék tejet is, 
a tojást és a rumot. Fakanállal 
elkezdjük verni, és jó 10 percen 
át dolgozunk rajta, míg hólyagos, 
sima tésztát nem kapunk.

A tetejére szórunk egy kis lisztet, 
és letakarva, meleg helyen 
duplájára kelesztjük.

Ha kész, lisztezett deszkára 
borítjuk, kinyújtjuk 2-3 cm 
vastagra, és kiszaggatjuk. A 
lehulló tésztaszéleket újra 
összegyúrjuk, és kiszaggatjuk.
Ismét letakarjuk, és fél órán át 
kelesztjük ugyanolyan meleg 
helyen.

Ha kész, felforrósítjuk a zsírt, és 
a fánkokat fejjel lefelé (tehát 
azzal az oldallal, ami eddig a 
deszkán volt) a forró zsírba 
tesszük. 2-3 perc után, ha már 
szép piros az alja, megfordítjuk 
(ha elég jól dolgoztunk, és 
mély a lábasunk, maguktól 
megpördülnek, amint hozzájuk 
értünk).

Lecsöpögtetjük, és még 
melegen fogyasztjuk őket.

hAgyományos fArsAngi fánk készítése

http://www.nosalty.hu
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Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
s tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
csupa fény és boldogság büszke elmém,
majd fél: az idő ellop, eltemet;
csak az enyém légy, néha azt szeretném,
majd, hogy a világ lássa kincsemet;
arcod varázsa csordultig betölt,
s egy pillantásodért is sorvadok;
nincs más, nem is akarok más gyönyört,
csak amit tőled kaptam s még kapok.

Koldus-szegény királyi gazdagon,
részeg vagyok és mindig szomjazom.

William Shakespeare: LXXV szonett

Hamarosan itt a

NapValentinValentin

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

Lepje meg kedvesét
Valentin Napra 

Ajándékutalv ányunkkal!

Lepje meg kedvesét
Valentin Napra 

Ajándékutalv ányunkkal!
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Apró

 teljeS körŰ építőipAri SZolgáltAtáS  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

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

INGATLAN

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

Esztergom Búbánatvölgy, két 
utcára nyíló, Dunára panorá-
más, 2005 ben épült,kétszintes 
2+2 félszobás,93m2, 300m2 
telek,garázs. Eladó; 26 MFt. 
20/421-4557

Tát-Újtelep 716m2 telek, 3 
szoba, 92m2, gáz fűtés, üres, 
költözhető. Eladó; 16,5 MFt. 
20/421-4557

RÉGISÉG

Készpénzfizetéssel vásáro-
lok mindennemű régiséget, 
apróságtól-bútorig. Teljes körű 
hagyaték felszámolás hétvégén 
is! 0630-215-8582

ÁLLÁS

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

Azonnali kezdéssel felszol-
gálót keresünk az esztergom-
kertvárosi Pizza Pala étterembe. 
Jelentkezni a 30/277 1822-
es telefonszámon lehet.

Esztergom-kertvárosba, a Piz-
za Pala étterembe diszpécser 
kollégát keresünk. 30/277 
1822

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
L/1058 Sugár út környékén IV.em-i 55nm-es, 2szoba+hallos, erkélyes lakás                            10,5 MFt
V/901 Piliscsabán kétgenerációs, 134nm-es összkomfortos cs.ház, csöndes környéken         29,8 MFt
E/838 Esztergom északi részén, 142nm-es, nappali+3szobás cs.ház + 40nm-es garzon 
lehetőséggel, 720nm-es kert, iskolák, óvoda közelben                                                                          34 MFt
E/837 Esztergomban a Dobozi M. utcában 2,5szobás összkomfortos családi ház, 692nm-es kerttel 
Üzleti vállalkozásra is alkalmas.                                                                                                                    28 MFt.
E/836 Esztergom-kertvárosban (Oktáv oldalán) 110nm-es 4szobás, családi ház                       15,2 MFt
E/835 E-kertvárosban 72nm-es, 3szobás, gáz cirkó fűtéses cs.ház, 682nm-es telekkel              11 MFt
L/1054 Táton 45nm-es összkomfortos felújított lakás, önálló kertel, kamrával (Esztergomi csere le-
hetséges). Az ingatlan hasznosítva van, � x bevétel.                                                                              8,8 MFt
T/516 Figyelem! Eladóvá vált Buzánszky Jenő az arany csapat oszlopos tagjának nyaralója, építési 
telek is 1978nm-es, körben zárt (kerítés), villany van, 20nm-es beton alap + szuterén + faház. 
Örökzöldek, bokrok találhatók a telken. CSOK lehetőség.                                                        Irány ár:8 MFt   
T/523 Piliscséven 22 000nm-es szántó, közel a pincesorhoz, jól megközelíthető                      26,4 MFt
T/524 Piliscséven 6000nm-es külterület, fejlesztésre alkalmas, belterület határán, panorámás, 
közmű telekhatárnál                                                                                                                                         15 MFt 

Poszpisek Árpád ácsmester 
felvételre keres ács szakmun-
kást és ács betanított mun-
kást tokod-üveggyári telephe-
lyű vállalkozásba. Bér megegye-
zés szerint! 06 20 4737 193 

A HT-Bau Kft.felvesz segédmun-
kást azonnali kezdéssel, hosz-
szútávra!  06-30/1846347

Az Esztergom-kertvárosi 
Pala pizzéria konyhalányt 
keres. Jelentkezni az üzlet-
ben vagy telefonon lehet: 06 
30/277-1822

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

Pultost keresünk (1fő) állan-
dó teljes vagy beugrós mun-
karendbe, Szabadidőközpont-
Panzió Pilisjászfalu. Jelentke-
zés: info@topiqcenter.hu

Dorogi gyártó cég keres férfi 
munkaerőt operátor munkakör-
be, többműszakos munkarend-
be. Előny: lemez- vagy műanyag 
feldolgozó üzemi tapasztalat. 
Érdeklődni mailben, önélet-
rajz szükséges: munka2510@
gmail.com

Álláslehetőség a sárisápi 
Dream bisztróban! Büfé éte-
lek és pizza készítésben jártas 
kollégákat keresünk, korrekt 
bérezés mellett teljes munka-
időre. Akár azonnali kezdéssel! 
Rugalmas munkaidő, a környék-
ből való bejárásban igény ese-
tén tudunk segíteni. Jelentkez-
ni helyben (2523 Sárisáp, Fő u. 
192-194.) vagy az alábbi tele-
fonszámon: 06309066902

Dorogra az éjfélig nyitva tar-
tó Elvis gyorsétterembe kere-
sünk fiatal kolléganőt! Jelent-
kezni lehet facebook oldalun-
kon önéletrajzzal, vagy telefo-
non: 06 30/277-1822

Esztergomi építőipari cég keres 
megbízható, munkájára igényes 
kőművest és segédmunkást. 
Jelentkezni: +36209537716

Álláslehetőség! Megválto-
zott munkaképességű szemé-
lyeket keresünk kertészeti és 
segédmunkás állás Esztergom 
és Dorog környékéről. 06-
20/376-0696, infikkt@gmail.
com

Reklámkiadvány és szórólap 
terjesztőket keresünk hosszú 
távú és alkalmi jellegű mun-
kára! Gyakorlattal rendelke-
ző, önállóan dolgozni tudó ter-
jesztőket keresünk heti meg-
jelenésű reklámújság és szó-
rólapok terjesztésére.18 élet-
évüket betöltött nők és férfiak 
jelentkezését várjuk Tát, Nyer-
ges, Lábatlan egész területé-
re. Érdeklődni a 06(30)561 
0529 es számon lehet H-P: 
8-16:00-ig.  Jelentkezéseket 
az esztergom@szuperinfo.hu 
email címre várjuk. 

A K&Ny Vasfém Kft C-E jogosít-
vánnyal sofőrt keres. Bérezés: 
napi 15.000 Ft tisztán! Jelent-
kezni a: 06-20/588-77-59-s 
telefonszámon lehet.

AZ ESZTERGOMI AUTÓJAVÍ-
TÓ KFT. azonnali belépéssel 
keres- autószerelésben is jártas 
- AUTÓ SZERELŐ munkatársat, 
továbbá gyakorlattal rendelkező 
KAROSSZÉRIA LAKATOS mun-
katársat is. Érdeklődni szemé-
lyesen (Esztergom, Dobogókői út 
78.) vagy a +36302281800-
as, +36303216990-es 
telefonszámon.

Esztergomba targoncáso-
kat és termelési operátorokat 
keresünk! Munkarend: hétfő-
től- péntekig (2-3 munkanap/ 
hét, 12 órában)Amit kínálunk: 
versenyképes jövedelem, pré-
mium, céges buszjárat.E-mail: 
geminihrkft@gmail.com, +36 
30 452 7780

Varrónőt keresek! Betanulható 
varrodai munkában jártas var-
rónőket keresek, 8 órás beje-
lentéssel. Fizetés teljesítmény-
bérezéssel, kimagasló kereseti 
lehetőség! 06-20-495-7734

Tetőmunkában és építőipar-
ban jártas embert felveszek pl.: 
ács-tetőfedő, bitumenes láng-
szigetelő és kőműves munká-
ban jártas univerzális embert 
keresünk Esztergom és kör-
nyékéről. Jó kereseti lehető-
ség! Jogosítvány előny. Csak 
tapasztalt, megbízható, korrekt 
emberek jelentkezését várom! 
06-20/336-7988

Az Esztergom- kertvá-
rosi Pala pizzéria pizzafutárt 
keres. Jelentkezni az üzlet-
ben vagy telefonon lehet: 06 
30/277-1822

A párkányi EL CAMINO étte-
rem üzletvezetőt keres,éttermi 
gyakorlattal. Jelentkezni lehet: 
06-30/216-97-95

Dorogi virágüzletbe virágkötőt 
felveszünk! 06-20/9136574

JÁRMŰ

Roncsautóját nem induló, vagy 
törött autóját megvásárolom 
készpénzért adásvételi szerző-
déssel. 06204762356 

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

Simson motorkerékpárt vásá-
rolnék/bármilyen állapotban 
/06-30-750-5000

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk belföldi -és nem-
zetközi személyszállítást cso-
portok részére, egynapos bel-
földi kirándulások szervezését 
és lebonyolítását, esküvők, ren-
dezvények résztvevőinek szál-
lítását. +36-70-336-3514, 
weboldal: www.ddperfekt.eu

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

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

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

Több éves szakmai tapasz-
talattal gipszkarton szere-
lést, komplett festést válla-
lok. Precíz munka, korrekt ár. 
06-20/238-1105

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

Kőműves és festő munkát vál-
lalok. 06-70-227-4929

Burkolás, vakolás és egyéb 
kőműves munkák árajánlat-
tal.  06(30)670-9958, 
06(30)855-3306

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.

Gabó DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
-Dugulás elhárítás falbontás és 
pancsolás nélkül. Gyors, tisz-
ta munka profi géppel. Nehe-
zen folyik le a víz a mosoga-
tó tálcában? Eldugul a fürdő-
szobai mosdó? Konyhai, für-
dőszobai szifonok tisztítása, 
bízza szakemberre a dugu-
lás elhárítását. Hívjon bizalom-
mal 0-24 Hétfőtől-Vasárnapig 
+3670/624-20-81

Asztalos munkák, ács-állvá-
nyozás, hőszigetelés, gipszkar-
tonozás, festés-burkolás, térkö-
vezés! 06(30)454 4276

Duguláselhárítás falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás 
géppel, hétvégén is, garanciá-
val. 06-70/233-0673.

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 06-70/6026-229

ÜDÜLÉS

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

OKTATÁS

Masszőrképzés indul Esz-
tergomban. Munkavállalás-
ra jogosító végzettség. Rész-
letfizetés! Nysz:04-0122-06. 
(0620)9762-111.

ÁLLAT

Tojótyúk előjegyezhető a www. 
facebook. com/ baromfifutar 
oldalunkon. Most 50Ft/db 
kedvezményt adunk! Kupon: 
baromfi50

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

TOJÓTYÚK kapható 500 Ft/db, 
12 db-tól ingyenes házhozszál-
lítással. 06-30/2646-146. 
Összeírókat keresünk!



2018. február 9.    15Szakemberek A-Z-igKiváló 
szakemberek 

a környéken

kAputechnikA

duguláSelhárítáS

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

TEL.:06-20-336-1583

duguláSelhárítáS

AutóbérléS

földmunk A

tetőjAvítáS
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 

2018.02.28-ig
20-25%   kedvezmény! 

tel.:06-20/328-0466

költöZtetéStetőjAvítáS
költöZtetéS-lomtAlAnítáS-

bontáS profi  rakodókkal.
igény szerint raktározással.

vidékre,külföldre egYAránt.

06-30/529-82-44

BOBCAT munkagéppel 
vállalunk: földmunkát,

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

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

épületgépéSZet

KAZÁNCSERE!
Engedélyekkel

www.facebook.com/fulopgepeszet

Tel.: 06-30/755-2941

VÍZ, 
FŰTÉS

építéSi vállAlkoZó

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

ingAtlAn SZolgáltAtó

biZtonSágtechnikA

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-NYÁRI FELIRATKOZÓKNAK
2018. 02. 28-IG   

20-25%   kedvezmény! 

Ajtó-AblAk

BIZTONSÁGTECHNIKA

RIASZTÓ, KAMERA ÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREK

www.abikon.hu

+36 30 298-4074

ESZTERGOMBAN ÉS 
TÉRSÉGÉBEN

info@abikon.hu

AutóvillAmoSSág

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 

AutóbérléS
AUTÓBÉRLÉS

AUTÓMENTÉS

BéreLhetŐ:

30/994-4871 • 20/464-3271

fUrgon • szeméLyAUtó
AUtómentŐ • 9 fŐs 

kisBUsz • kisteherAUtó

www.berautotelep.hu
fergit@invitel.hu

AutóbérléS

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

AutóbérléS
AutóbérléS 

3000 ft/naptól
(Személy-és kistehergépjármű)

dorog, bécsi út 127.

70/318 7557

fAkerítéS

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 

AKCiÓs 
KEménYfA 
BriKEtt és 

zsÁKos gYúJtÓs!  
AA 585 1199

Sírkő fArAgáS
RP Sír- és 

Díszkőfaragó Kft.
• Gránit és műkő 

faragás
• Sírkő készítés, 

tisztítás, felújítás, 
tárolás, burkoló 

munkák
• Esztergomi 

telephellyel, kiváló 
áron, temetői díj 

átvállalással
+36/30 473-2498

rpkofaragas@gmail.com

tetőjAvítáS
Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273

Tel.: +36-20/321-4710, 
+36-30/351-4260

E-mail: matyas.anna60@gmail.com

Esztergom, Arany J. u. 8. 

Dömösön 2 szobás 100 m2-es családi ház                                Ár : 14 MFt
Nyergesen 2,5 szobás 75 m2 családi ház                                Ár: 12,9 MFt
Sárisáp 123 m2 ház , 1872 m2 telken                                            Ár: 16 MFt
Pilismaróton 200 m2-es több szintes ház                              Ár : 19,6 MFt
Esztergom-krtv 4 szobás ház 1500 m2 telken                      Ár: 21,6 MFt
Esztergomban örök panorámás, 5+2 szobás ház                  Ár: 52 MFt
Esztergomban , luxus kivitelű 5 szobás ház                             Ár: 63 MFt

Tát, Bécsi út 42-43.
pappgyorgy@fa-ablakok.hu

Tel.: 0633/555-965, 0620/413-4829
www.fa-ablakok.hu

Nyitva: H-P: 09-17  Szo: 08-12

35.900 Ft-tól!

Minőségi műanyag nyílászárók és beltéri ajtók széles választéka!



16 2018. február 9.

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

Az akcióban résztvevő termékekről és további 
feltételekről érdeklődjön az üzletben!

Dorog, Bécsi út 61.
Tel: +36-30/311-2296Egészségpénztár- és Szépkártya elfogadás

harmoniaoptika@gmail.com
www.harmoniaoptika.hu

-20-50% 
kedvezmény 

szemüveg
keretekre

1+1 
akció!

Multifokális 
szemüveglencsékre 

-30% 
+ extra 

           kedvezmények

 Szemüveg-
lencsékre 

-30% 
kedvezmény

Dorogi 
virágüzletbe 
VIRÁGKÖTŐT 

felveszünk!

06-20/913-6574

Endogén sAJÁt JEL BiorEzonAnCiA tErÁpiA 
TELJES TEST ÁLLAPOTFELMÉRÉS

pszichés zavarok – stressz – alvászavar- emésztés
vitalitás – allergia – bőrproblémák – immunrendszer

idegrendszer- burn out – keringési zavarok – sérülések– stb.

Cím: Esztergom, Liszt F. u. 2.  •  tel: +3630/30 73403
www.pszicho-med.hu (Esztergom)  •  www.biolabor-med.hu (Központ)

facebook: Biolabor Budapest-Esztergom

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

www.szuperinfo.huAZ ORSZÁG BÁRMELY 
PONTJÁRA FELADHATJA 
NÁLUNK HIRDETÉSÉT!

Részletekről érdeklődjön 
irodánkban: Dorog, Bécsi út 40.

esztergom@szuperinfo.hu
Tel.: 33/403-703, 30/411-3921


