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

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

www.opticworld.hu     
www.facebook.com/

opticworld.hu

Látásvizsgálat 
bejelentkezés:

www.opticworld.hu/
latasvizsgalat
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Az ajánlat 2017. dec.1.-2018. febr. 28. közötti időszakban érvényes. Az első komplett szemüveg Hoya min. 1.50 hvl lencsével való vásárlása mellé a második komplett 
szemüveget 100 Ft-ért adjuk. Választható 2. keret márka: Persona, Retro; lencse: Maxee 1.50 Hmc.

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

Dorog, Bécsi út 43/D. (Bécsi udvar) Tel.: 06-33/331-752
  www.mentabiobolt.hu

Nyitva: H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.30

Üzletünkben bio- és reform 
élelmiszerek széles választékát kínáljuk:

• Diabetikus termékek
• Glutén és laktózmentes termékek
• Gyógynövények
• Gyógyhatású készítmények
• Filteres és szálas teák
• Szafi termékek teljes 
   választéka

Havonta allergia vizsgálat!
Forduljon hozzánk 

bizalommal!

Kiemelt termékeink:
• Varga gomba
• Lenkei vitaminok
• Gyuri bácsi teái

1994 óta folyamatosan fejlődő családi cégünk munkatársakat 
keres pilisvörösvári telephelyére, az alábbi pozíciókba: 

Betonacél hajlító - árukiadó
• betonacél hajlítás        • áruk kiadása
• hajlítási tervek értelmezése

Előképzettséget nem igényel, kollégáink készséggel  
segítenek a folyamat betanulásában!

eladó szerszám üzletBen
• vásárlók kiszolgálása, termékek bemutatása
•  támogatás az adott munkafolyamathoz megfelelő 

termék kiválasztásában
• áruk kiadása, rendelése és feltöltése

2085 Pilisvörösvár, Szent László u. 6.
hr@timarvasker.hu • +36 20 444 7318

AEGON Vital 
Manager program

Új lehetőség cégvezetők, döntéshozók, 
illetve a menedzsment biztosítására.

Iroda cím: 
2510 Dorog Mária u. 14.

Balogh László 
Biztosítási tanácsadó

0630 9691142

https://tanacsado.aegon.hu/140493

milyen lehetőségeket kínál a Vitál manager program?
- Cégvezető gondoskodik saját családjáról
- Kiemelt kollégák megtartása
- Kulcsember pótlása
- Üzletrész megváltása   
- Kiegészítő modulok:egyedi igények alapján.
 

06-30-395-9490

EnErgEtiKAi 
tAnusítVÁnY

ENERGETIKAI 
TANUSÍTVÁNY

gYorsAn
rugALmAsAn 
AKÁr 24 ÓrÁn 

BELÜL
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SZAKORVOSI RENDELÕ
2500 Esztergom, Irinyi utca 26.

Információ és bejelentkezés 
munkanapokon 8-14 óra között 
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Dr. Pák Péter  
belgyógyász-gasztroenterológus 

szakorvos
Emésztőszervi 

betegségek kivizsgálása 
gyomor - és vastagbél-
tükrözés altatásban is.

Gasztroenterológiai 
magánrendelés

LENA Leányvári 
Nagycsaládosok 

Egyesülete
Adószám: 18613425-1-11

Bankszámlaszám: 
58600513-11032656 

(Duna Takarékszövetkezet)

Adó 

1%

2510 Dorog, Mária u. 20. 
(rendelőintézetben) 

HALLÓKÉSZÜLÉKEK

H-Ear Kft.

30 db 
vásárlása esetén

KEDVEZŐ ÁRÚ TARTÓS ELEMEK!

1530 Ft 
megtakarítás!!!

Az akció időtartama: 2018. 02. 19-tól 03. 19-ig.

Tel: 06-70/554-95-16www.hallokeszulek.hu

4 ok, amiért fontos a 
gyereknek a sport

1 – Jobban teljesít az 
iskolában!
Minden szülő szeretné, 
hogyha gyermeke ügyesen 
tanulna, jó jegyeket hozna 
és gördülékenyen venné az 
iskolai akadályokat. Ebben is 
segíthet a sport. Számtalan 
tanulmány és felmérés alá-
támasztotta már azt, hogy 
a sportoló gyerekeknek nő 
a mentális terhelhetőségük, 
képesek jobban koncentrálni, 
nagyobb az akaraterejük és 
jobban kialakul bennük a 
felelősségérzet. (Sőt, egy skót 
vizsgálat azt is megemlíti, hogy 
a sportoló gyerekeknek idős 
korukban többnyire nagyobb 
az intelligenciahányadosa, mint 
a nem sportoló társaiknak.)

2 – megtanul csapatban 
dolgozni!
Azon gyermekek, akik vala-
milyen csapatsportot űznek, 
sokkal jobban elsajátítják 
azokat a közösségi viselkedési 
formákat, amelyek a barát-
kozáshoz, a szoros kötelékek 
kialakításához és a csapatban 
való kiváló együttműködéshez 
elengedhetetlenek. Egy csapat-
ban részfeladatot vállalva 
és jól teljesítve, a többiek 
posztját tiszteletben tartva, 
egy edző mentorálása alatt, 
akár folyamatos versenyeken 

megmérettetve a gyermek 
a munka és siker teljes útját 
bejárva mélyülhet el azon 
szociális képességekben, melye-
ket nemcsak az iskolapad(ok)
ban ülve hasznosíthat, hanem 
a családi-, magánéletben is, 
valamint a későbbiekben a 
munkahelyen is.

3 – Az önbizalom-tuning 
miatt!
Érthető, hogy azon gyerekek, 
akik rendszeresen sportolnak 
valamit, sokkal nagyobb önbi-
zalommal rendelkeznek, egysze-
rűen jobban érzik magukat a 
bőrükben. Hiszen a folyamatos 
sportolás révén megtanulják azt 
a folyamatot, miszerint hogyha 
kitartóan és következetesen 
gyakorolsz, akkor fejlődni 
fogsz, ha pedig eleget fejlődtél, 
küzdöttél, akkor előbb-utóbb el 
fogod érni a sikert. A siker pedig 
ősidők óta jótékonyan hat az 
emberek önértékelésére!

4 – A stresszoldás miatt!
Az edzés boldogsághormonokat 
termel, feldob és elűzi belőlünk a 
stresszt. Ez kicsikre és nagyokra 
egyaránt igaz. A mozgás révén 
a gyerek kiegyensúlyozottabbá 
válik, nem mellesleg esténként 
sem kell majd neki altatás, hiszen 
levezette a felesleges energiáit, 
feszültségét és agresszivitását.
http://www.eletforma.hu
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Tóthné Dr. Herbály Judit  
Szülész-nőgyógyász szakorvos

-  Nőgyógyászat
-  Várandós gondozás

-  Meddőségi kivizsgálás 
-  Nőgyógyászati és szülészeti UH vizsgálat

Bejelentkezés és információ: +36-20/477-1555

06-30/438-25-70  www.herbalymed.hu

Kérjen 
személyre szóló 
tájékoztatást és 

időpontot 
www.herbalymed.hu 

oldalon!

A szülést követően, illetve 
az évek előrehaladtával a 
hüvely optimális szerkezetét 
elveszítjük. A vagina veszít 
rugalmasságából, a hüvely 
kitágul, mely bizony vizelet 
visszatartási problémát is 
okozhat. Amellett, hogy egy 
aktívan élő nő számára ennek 
a helyzetnek az elfogadása 
nem lehet opció, a teljes 
szexuális élet megélése 
is elérhetetlenné válhat. 
Mi befolyásolhatja még 
önbecsülésünket?   
Amikor kisajak kötőszövetes 
tartalma csökken, méretét 
is nagyobbként észleljük 
magukon, emellett a külső 
nemi szervünk színe is válthat 
sötétebbre, ahogy éveink 
száma nő. Zavarba ejtő? 
Egy olyan téma, amiről még 
barátnőnkkel sem szívesen 
beszélünk, párunk előtt pedig 
hiába is titkolnánk?

Korábban csak a körülmé-
nyesebb műtéti eljárás je-
lenthetett megoldást, mára 
azonban Intimlézerrel már 
minden egyéb kellemet-
lenség nélkül javasolhatunk 
megoldást.

nincs szükség altatásra, 
biztonságos, gyors, 
könnyű és fájda-
lommentes 
eljárás.

A beavatkozás gyors, 
metszés-, fájdalom-, vér-
zés- és varrásmentes.
Miután nincs szükség 
altatásra, a beavatkozást 
megelőző, vagy azt kö-
vető további kezelésre, 
a páciensek csak besé-
tálnak a rendelőbe, 
majd a kezelést követően 
azonnal visszatérhetnek 
hétköznapi életükbe.
A kezelés után 3-7 nappal 
pedig már élvezhető újra 
a szexuális élet.
Már két kezelés elegen-
dő a probléma megol-
dására.

működési elv
A forradalmian új eljárás 

során az Er:YAG lézernyaláb 
alkalmazása segíti a kezelés 
hatékonyságát. Ezek során 
olyan energiát közvetít a 
lézer, amely a kötőszövetben 
a rugalmasságért felelős 
kollagén rostokat kímélete-
sen felmelegíti. A kollagén 
rostok az újraépülés után 
20-30%-kal megrövidülnek. 
Úgy 3-4 hónap alatt a 
kollagén rostok száma 
megsokszorozódik, ami 
tartós rugalmasságot ad 
a megrövidült, feszesebb 
kötőszöveti elemeknek. 
 A kezelt területeken 
lejátszódó folyamatot 
ezért visszafiatalodásnak 
nevezzük , mivel nemcsak 
a tünetet kezeli, hanem 
a panaszokat kiváltó 
okot szünteti meg. A 
kötőszövetek 10-15 évvel 
való visszafiatalodását érjük 
el ennek a csúcstechno-
lógiának köszönhetően.

¬

¬

¬

¬

intim lézer kezelés

GRANMED₊
SZAKORVOSI RENDELÕ

2500 Esztergom, 
Irinyi utca 26.

Információ és bejelentkezés munkanapokon 8-14 óra között +3620 477-1555
w w w . g r a n m e d . h u

Gy. Mátéff y Emőke  

pszichológus

Pszichológiai  magánrendelés

PLASZTIKAI SEBÉSZET  Magánrendelés

MŰTÉT TÍPUSOK:
•  Arc- nyak, halánték- homlok 

ránctalanítás
• Szemhéjak ránctalanítás
• Ráncfelöltés, ajakvastagítás
• Elálló fülek korrekciója
•  Mellnagyobbítás, mellfelvarrás, 

kisebbítés
• Befordult mellbimbó kiemelése
• Kisajak kisebbítés
• Férfi  emlő 
  kisebbítés

Dr. Czeglédi Mária – plasztikai sebész szakorvos, főorvos
Vaszary Kolos Kórház, Sebészet. 

A kisebb beavatkozások járóbetegként (ambulánsan) a nagyobb műtéteket 
kórházi háttér biztosításával, altatásban, bent fekvéssel végezzük.

2500 Esztergom, Petőfi  S. u. 26-28
Telefon: 06-30-9825-840, 06-33-542-300/200  

Email: drczegledimaria@gmail.com  Rendelés: kedd 14-16 óra között

• Hasplasztika
• Zsírleszívás (toka, has, 
  csípő, comb, stb.)
•  Bőrelváltozások /

tetoválások, 
anyajegyek, szemölcs 
egyéb jó- és 
rosszindulatú 
bőrdaganatok/

MÁGNESTERÁPIA   
Különösen ajánlott:

• érszűkület, lábszárfekély, cukorbeteg láb, fülzúgás, gerincpanaszok, 
gerincsérv, csontritkulás, alvászavar, sclerosis multiplex, Parkinson-kór

Készülék kölcsönzése
Dr. MÓRÓ ÁGNES szakorvos

Kezelőhely: Dorog, Hősök tere 7/A,  a Révay patika.
 Információ, időpontkérés: 06/30-60-328-60

Értágítás BEMER pulzáló készülékkel!

Fény-, aroma-, relaxterápia

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

              SUN 400XL
KARCSÚSÁG TURBÓ SEBESSÉGGEL

A GEOWAY INFARBICIKLI 
egyesíti a szauna 

és a kardió 
edzés összes 

jótékony 
hatását, ezzel 
duplázva meg 

a fogyás 
sebességét.
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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!!

assist_raktaros_79x66_180201_g

2018. február 1., csütörtök 15:11:07

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.06-70/386-2725  

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

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörbe azonnali kezdéssel:

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

BETANÍTOTT 
(KANDALLÓ) SZERELÕ

(Végzettséget nem igényel.)

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

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

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.

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.
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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 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

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
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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.  www.szuperinfo.hu

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 következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.Az újságban megjelent grafi kai  megoldások, szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhasználásához 

a szerkesztésért felelős személy engedélye szükséges! 
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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 affi  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.

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.

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.

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

Nyergesújfalun lévő 
KÖNYVELŐIRODA
fi atalos, lendületes 

csapatába
gyakorlattal rendelkező 

SZAKKÉPZETT 
KÖNYVELŐT 

keres!
Jó kereseti lehetőség!

Hívj bátran, vagy küldd 
el önéletrajzodat!!!!

06/30/237-3819, 
nyergeskonyvelo@gmail.com

Takarító cég keres HÖLGYET, 
vagy FÉRFIT (Lehet nyugdíjas is!) 
változó műszakbeosztásba, az 

esztergomi ipari parkba. 
Bejárás a cég buszaival.  

Érd.:06-20/582-5282
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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. 

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

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 tervezése, bevezetése, elemzése
• Új termékek felszerszámozása, művelettervek elkészítése
• Termelés során felmerülő problémák megoldása
• Dolgozók gyártástechnológiai oktatása, oktatási segédanyagok 
  összeállítása

Követelmények:
• Felsőfokú műszaki végzettség (preferáltan Gépészmérnök / 
  Folyamatmérnök /Mechatronikai mérnök)
• Minimum 3 év gyártókörnyezetben eltöltött, releváns, szakmai 
  tapasztalat
• Aktív, kommunikációképes angol vagy német nyelvismeret
• Szerszámtervezésben, műszaki rajzok készítésében szerzett 
  gyakorlat
• LEAN ismeretek
• ProEngineer vagy AutoCAD ismeret
• Programozási jártasság, illetve automatizálásban szerzett 
  tapasztalat előny
• Folyamat szemléletű gondolkodás és munkavégzés
• Csapatjátékos, határozott, proaktív személyiség
• Kiváló kommunikációs képesség

Előnyök:
• SAP ismeret
• Folyamatoptimalizálásban szerzett tapasztalat
• Tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás

munkavégzés helye: TOKOD

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

palyazatok@kienle-spiess.com 

 GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS

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

elérhetőségek egyikére:

(teljes munkaidőben, határozatlan idejű munkaszerződéssel)

Lábatlani székhelyű vállalkozásunkba keresünk azonnali kezdéssel 

KErtfEnntArtÓ-KArBAntArtÓ 
munkatársat.

KÖVEtELménYEK:
- szakmai tapasztalat kertápolásban
- B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin
- megbízhatóság, jó kommunikációs képesség, önállóság
- pontos, hatékony, szorgalmas munkavégzés
- terhelhetőség, jó fi zikum

fELAdAtoK:
- az intézmény és telephelyei kertjének, udvarának, 
  utcafrontjának esztétikai állapotának fenntartása, kertészeti, 
  karbantartási munkák elvégzése
- gyalogos közlekedési utakról a hó eltakarítása és síkosság 
  mentesítése
- fűnyírás, sövénynyírás, fűkaszálás
- belső terekben a z ajtók, ablakok, kilincsek, villanyégők, 
  karnisok, vízcsapok stb. folyamatos  ellenőrzése és 
  meghibásodása esetén a kisebb karbantartási munkák elvégzése

ELŐnY:
- szakmai végzettség
- több éves szakmai rutin

Amit KínÁLunK:
- Változatos munka, jó csapatmunka
- egész éves 8 órás munkaviszony
- utazási hozzájárulás

Fényképes önéletrajzokat a Nord-Paper Kft. 2541 Lábatlan, 
rákóczi ferenc u. 105. címre várjuk postán vagy  elektronikus 

formában a  szabo.csilla@nord-paper.hu címre.
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titokzatos szekrénykék tűntek fel az 
utcán országszerte – ételt rejtenek

A szekrénykékben élelmiszerek lapulnak. Bárki vehet 
belőlük, ha szüksége van az ott lévő péksüteményekre, 
lekvárra, szendvicsekre, vagy éppen arra, amit ott talál.
Ezek a kis szekrények az utcán az „Enni adok” dobozok.

Budafokon, Rózsavölgyben és Halásztelken 
helyezték ki az elsőket. Ezekbe bárki tehet - 
természetesen nem romlandó - ételeket, és akinek 
szüksége van ezekre, kiveheti.

Az ötletgazda, a re-formáló Egyesület egész 
Budán, Pesten és az agglomerációban is tervezte 
további ételdobozok felállítását, és ehhez keresett is 
együttműködőket, önkénteseket.

Sok család nem teheti meg, hogy főz. Vagy 
alapanyaguk nincs hozzá, vagy épp főzési 
lehetőségük nincsen. Emiatt nagyon hálásak egy-
egy adag ételért is!

Mivel sok gyerkőc is van a rászoruló családokban, 
így a zöldség és gyümölcs hatalmas segítség, hogy 
a megfelelő vitaminokhoz hozzájuthassanak!

Ha finom ebédet főztél, de túl sok lett és 
maradt belőle, kérlek ne dobd ki! Csomagold be, 
írd rá a dátumot és vidd el valamelyik Enni adok 
dobozunkba! Egy éhes ember hálás lesz érte!

De szívesen látunk bele konzerveket, tartós élel-
miszereket, tésztát, rizst, étolajat, tartós tejet, pékárut 
zacskózva, gyümölcsöt, zöldséget, tisztálkodószereket is.

www.szeretlekmagyarorszag.hu

Enni adok ételdobozokat 
itt találsz:

1. XXII. Háros utca 116.
2. XXII. Méhész utca 19.
3. Halásztelek II. Rákóczi F. utca 60.
4. Várpalota, Felsőinkám utca Hőközpont
5.Balatonfűzfő József A. u. 1. Közösségi Ház
6. Nagytarcsa Dózsa Gy. u. 7-9.
7. Dunaharaszti, Temető utca 29.
8. XXII. Dózsa Gy. út 55.
9. Szarvas, Vajda utca 7.
10. Bp XIV. Egressy út 178/B
11.Veszprém Cserhát ltp. 5. Biobolt fala
12. Balatonalmádi, Laposa D. u. 7.
13. Balatonfüred, Széchenyi u. 55.
14. Tapolca, Ady E. u. 13.
15. Dunaföldvár, Mészáros u. 9.
16. Érd, Balatoni út 77.
17. Biatorbágy, Nagy u. 33.
18. Esztergom, szechenyi tér 26.
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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:

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.

www.egominfokft.hu

feBruár 26: az egyéni 
VállalkozÓk HatáriDeje
Bővült az szja-bevallás elké-
szítési lehetőségeinek tárháza 
az egyéni vállalkozók számára, 
idéntől már ők is használhatják 
a NAV webes kitöltőjét. Az egyéni 
vállalkozóknak 2018. február 
26-ig kell összeállítaniuk és 
eljuttatniuk szja-bevallásukat 
a NAV-hoz.

Az egyéni vállalkozónak 
a 2017-es jövedelméről a 
17SZJA jelű bevallásban 
kell elszámolnia. A bevallás 
legkönnyebben a NAV, ta-
valy debütált webes kitöltő 
programjával készíthető el, 
ugyanis a rendszer tovább-
fejlesztése miatt idén már 
az egyéni vállalkozók is 
használhatják az innovációs 
díjat nyert internetes felületet.

Azokra nem vonatkozik a 
2018. február 26-i határidő, 
akik 2017-ben megszüntették 
vagy az év egy részében – 
de még december 31-én is – 
bejelentetten szüneteltették 
egyéni vállalkozásukat. Nekik 
ugyanis 2018. május 22-ig kell 
bevallásukat benyújtaniuk, 
viszont mindenképp ki 
kell tölteniük a bevallás 
egyéni vállalkozói részét 
is. Azoknak pedig, akik az 
elmúlt év egészében, beje-
lentetten szüneteltették te-
-vékenységüket és nem volt 
adóköteles jövedelmük, nem 
kell bevallást benyújtaniuk.

A 2018. február 26-i be-
vallási és befizetési határidő 

az evás egyéni vállalkozókra 
és a katásokra is vonatkozik. 
Az éves elszámolást az eva-
alanyoknak a 1743-as, a kata 
hatálya alá tartozóknak pedig 
a bevételi nyilatkozatot a 
17KATA nyomtatványon kell 
benyújtaniuk.

Ha valaki katás adózóként 
2017-ben átlépte az évi 12 
millió forintos bevételi határt, 
akkor a többlet után a 17KATA 
bevallás benyújtásával egyi-
dejűleg 40 százalékos adót 
kell fizetnie. Ha a katás 
egyéni vállalkozó ugyanattól 
a gazdasági partnerétől 1 
millió forintnál nagyobb 
összegű bevételt szerzett 
tavaly, akkor ezt jeleznie kell 
a 17KATA nyomtatványon.

A pénzforgalmi számla-
nyitásra kötelezetteknek 
átutalással kell befizetniük 
az adót. A NAV webes szja-
kitöltő programját hasz-
náló egyéni vállalkozók 
a f izetést megtehetik a 
kitöltő felületen. A többi 

adózó az átutalás mellett a 
kijelölt ügyfélszolgálatokon 
bankkártyával és csekken is 
fizethet.”

www.nav.hu

Dorogi 
virágüzletbe 
VIRÁGKÖTŐT 

felveszünk!

06-20/913-6574
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Lapzárta: 
kedd 12 óra

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

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

+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!

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

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

AA5848207

JÓNÁS TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG CENTRUM

Szén árak 2018.01.02-től:

Esztergom Dorogi u 5/d (Hatoskő) Nyitva: H-P: 8-16, Szo: 8-12
Tel: 33/416-896   Mobil:06-20/356-3000 E-mail: jonastuzep@gmail.com

Ledvicei dió szén:      4690Ft/q
Ledvicei dara szén:    4560Ft/q
Herkules kocka szén:    4350Ft/q
Herkules dió szén:    4350Ft/q
Herkules dara szén:   4150Ft/q
Sziléziai fekete dió szén:  6350Ft/q
Német brikett szén:    6850Ft/q
Keményfabrikett:                                                                                                 
                   950Ft/10kg/csomag
Pellet:       1650 Ft/15 kg/csomag
Kalodás, hálós tűzifa 1x1x1,7m:                  

41 500 Ft

250x123x20mm: 280Ft/db
250x123x32mm: 380Ft/db
250x123x40mm: 480Ft/db
250x123x64mm: 550Ft/db
400x200x30mm: 1100Ft/db
400x200x40mm: 1450Ft/db
500x200x30mm: 1420Ft/db
500x200x40mm: 1950Ft/db
500x250x30mm: 1770Ft/db
500x250x40mm: 2600Ft/db
500x300x30mm: 2550Ft/db

SAMOTT LAPOK/TÉGLÁK

Házhoz szállítást vállalunk! Telephelyi kiszolgálás kis és nagy mennyiségben! Áraink az ÁFA-t tartalmazzák

2018 februári akció:
AA 584 5945
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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

költöztetés
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

munkaruHa

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

tetőjaVítás
Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

Bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273

építési VállalkozÓ

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

autÓBérlés

Autóbérlés Olcsón
Megbízható autók

Alacsony 

Árak

Válasszon autót 
GALÉRIÁNKBÓL

www.esztergomauto.huHívjon bizalommal!

Autóink napi és tartós bérlésre is kiadóak, 
kilóméterkorlátozás nélkül.
Igény esetén sofőrt is biztosítunk.
Reptéri transzfert is vállalunk.

+36 70 677-7566
+36 30 377-1625

berles@esztergomauto.hu

Vill anyszerelés
 teljeskörű 

Villanyszerelés 
ingyenes felméréssel!
06-70/316-6967

Lapzárta: 
kedd 12 óra

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

tüzelőfutár

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
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apró

 teljes körű építőipari szolgáltatás  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

BÉRLEMÉNY

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

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 Esztergomban a Múzeum 
Cukrászda épületében a Múze-
umkert Étterem és Koktélbár. 
A tetőtérben lakások irodá-
nak vagy egyéb üzlet céljára is. 
06-20/9614645

INGATLAN

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

Dorogon az Ady utcában 
eladó összkomfortos, gázfű-
téses családi ház. Különálló 
konyhával , présházzal ,nagy 
pincével,telekkel. Iá.: 12,5 MFt. 
06-301972116

Esztergom ,Zsellér földek, 
5800m2 telek,két szintes ház,4 
szoba,2 fürdőszoba,160m2, 
B-30 as tégla,80m2 
szuterén,vegyes központi fűtés. 
Ár: 19 MFt,+36 20/421-4557

TOKODON felújításra szoru-
ló ház eladó!  Ár: 2,9 M/Ft 
Tel:30/342-7787

DOROGON, központban lévő fel-
újítás alatt álló, 1 szobás sor-
ház igény szerinti befejezés-
sel eladó, vagy ráfizetéssel 
nagyobbra cserélhető! Ár: 7,2 
M/Ft :30/342-7787

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
Bánomi ltp, III em 2,5szoba 64m2, erkély, felújított, klíma, panoráma, I.em-i cserebeszámítás16,5MFt
Bánomi út ,350m2, kerttel, 5 szoba, étkező konyha, 2 fürdőszoba, fedett terasz, gázfűtés,    29,5MFt
Irínyi u IVem, 46m2, 1,5 szoba, erkély, extra felújítás,belső szigetelés, 3rétegű szigetelt ablak 16,5MFt
Családi ház, Egom: Szentkirályi u,442m2 telek, 6 szoba,180m2, 2 fürdő,nagy garázs,kapualj 34MFt
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
Pöltenberg u,252m2 telek, két szint, 4szoba+nappali, 135m2 gázfűtés, két fürdő, felújított     24,9MFt
Kenderesi u 600m2 telek, 5szoba,180m2, felújított, fa központi+cserépk fűtés, két generáció    37MFt
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-v két utcára nyíló, Dunára panorámás, 300m2 telek, 2+2fél szoba, 93m2, pince, garázs 26MFt
Tokod,kétgenerációs, felújítandó,családi ház 859m2,telek 3szoba, 90m2,üres, kocsibeálló           6MFt
Tát, két színt családi ház, 1038m2, telek, 3,5 szoba, 110m2 jó állapot, garázs, üzlet, mellékép 19,5MFt
Tát újtelep egyszintes ház, 716m2, telek, 3szoba, 92m2, gázfűtés, mellékép, üres, költözhető  16,5MFt
Építési telek, Esztergom, Kettős pince lakópark, 700m2 , öszközmű adott, családiház építésére    7MFt

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!

Műkő, márvány, 
gránit síremlékek 

gazdag választékban. 

Műkő szimpla: 78 900 Ft-tól, 
Műkő dupla: 99 000 Ft-tól, 

Gránit szimpla: 260 000 Ft-tól, 
Gránit dupla: 360 000 Ft-tól. 

Síremlékek felújítása, 
egyéb kő és műkő munkák.  

Cím: Lerner Róbert 
Nyergesújfalu, Kossuth L. u.96. 
06 33/455-643, 06-30/364-1028, 

www.lernerkofarago.hu

PILISCSÉVEN felújításra szo-
ruló ház eladó! Ár: 5,2 M/FT 
30/773-8572

DÁGON teljes felújításra szo-
ruló ház eladó! Ár:2,9 M/FT 
:30/342-7787

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.

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

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

Pilisszentivánra könnyű, beta-
nított fizikai munkára női és fér-
fi munkatársakat keresünk 1 
műszakos munkarendbe hét-
főtől-péntekig. Versenyképes 
jövedelem, teljesítményprémi-
um, jelenléti pótlék, túlóra lehe-
tőség, cafetéria, munkaruha, 
illetve céges buszjárat: Nyerges-
újfalu, Tát, Tokod, Dorog, Esz-
tergom, Esztergom-Kertváros, 
Leányvár, Tinnye, Perbál, Pilis-
csaba, Piliscsév. Jelentke-
zés: fényképes önéletrajzzal a 
workmateteamkft@gmail.com 
e-mail címen, illetve a 06-
30/655-2074 telefonszámon.

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

A HT-Bau Kft.felvesz segéd-
munkást azonnali kezdéssel, 
hosszútávra! 06-30/1846347

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

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

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

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

Dorogi virágüzletbe virágkötőt 
felveszünk! 06-20/9136574

Álláslehetőség! Megválto-
zott munkaképességű sze-
mélyeket keresünk kertésze-
ti és segédmunkás állás Esz-
tergom 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 férfi-
ak jelentkezését várjuk Tát, 
Nyerges, Lábatlan egész terü-
letére. 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 jogo-
sítvánnyal sofőrt keres. 
Bérezés: napi 15.000 Ft 
tisztán!Jelentkezni a: 06-
20/588-77-59-s telefonszá-
mon lehet.

Dorogi játszótérre megbízható, 
gyermekkel foglalkozni szerető, 
beugrós munkatársat keresünk 
hétvégére. Jelentkezni lehet: 
irodaimunka2017@gmail.com

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.

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

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

Szerkezetlakatost fel-
veszek táti munkahelyre. 
06-30/9408050

Ipari karbantartó kft.lábatla-
ni munkahelyre 1 fő TMK laka-
tos és 1 fő sablon karbantartó 
lakatos munkakörökre kollé-
gákat keres Dorog-Tokod-Tát-
Nyerges útvonalon. Állandó dél-
előtti munkavégzés, munkába 
és hazajárás biztosított. Bevont 
elektródás hegesztésben való 
jártasság és B kat. jogosítvány 
előny. Fizetés megegyezés sze-
rint. ferroman.kft@gmail.com, 
30/290-3301

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: 
gemin ihrk f t@gmai l .com. 
+36 30 452 7780

A K&Ny Vasfém Kft „B” jogo-
sítvánnyal rendelkező munkást 
keres. Jelentkezni a 06-
20/5887759-s telefonszámon 
lehet

Építőipari Kft. azonnali kezdés-
sel keres józan életű, önállóan 
dolgozni tudó-és akaró ács, vil-
lanyszerelő, asztalos szakmun-
kást és segédmunkást. Süttő, 
Lábatlan, Nyergesújfalu, Eszter-
gom, Dorog vonzáskörzetéből. 
Jelentkezés:06304721586

A Piszkei Öko Kft. lábatlani bio 
pékségébe pék, betanított pék 
(vagy a pék szakma betanulását 
vállaló) és csomagoló munkatár-
sat keres. Ha érdekel az állás, 
küldd el fényképes önéletraj-
zodat a penzugy@piszkeioko.
hu címre.

Ausztriába határközelbe tán-
cos lányokat felveszünk 18 éves 
kortól. 06/30/534-4699, 
0043/664-2366335

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

Pékségbe önállóan dolgoz-
ni tudó munkatársat felveszek! 
(táti munkahelyre) 06-70 
-632-4402

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

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

Zsigulit, Trabantot, MZ-t, Sim-
sont, Kómárt, régi idők jármű-
veit és alkatrészeiket vásárol-
nék! 06(20)592-0007

Régi motorokat, autókat kere-
sek gyűjteménybe. Akár hiá-
nyosat is, alkatrészeket is. 
0630-905-1306

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

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
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www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on

már SZERDÁNKÉNT!

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

Duguláselhárítás falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás 
géppel, hétvégén is, garanciá-
val. 06-70/233-0673.
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, gipsz-
kartonozás, festés-burkolás, 
térkövezés! 06(30)454 4276

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

Víz-, gáz-, központi fűtéssze-
relés, javítás, csatornázás. 
Korrekt árakon, rövid határ-
idővel.  06-30/622-6835, 
06-30/733-3939

Autóbérlés: 06308351107 
H-P: 8:00-20:00

ÜDÜLÉS

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

VEGYES

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

17 köbméter száraz tüzifa hasít-
va és ölben Nyergesújfalun, egy 
tételben kedvező áron eladó. 
+36305683849

4-lábú gázt vásárolnék 2 vagy 
3 platnist, palackosat. Ugyanitt 
2 dl-es szódásüveget vennék. 
 06-26-373-674

RÉGISÉG

Készpénzfizetéssel vásáro-
lok mindennemű régiséget! 
Parasztbútorokat, hokedli-
ket, tollat, festményeket, por-
celánokat, órákat, varrógépet, 
könyveket, bronztárgyakat, 
ezüstneműket. Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés! Szappanos 
Mihály 0630-215-8582

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, lakások 
felújítása,  villanybojler takarítás,  
biztosítéktábla szerelés. Hibael-
hárítás. 06-20/254-7428

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógy-
növényes lábáztatás. Fájdalom-
csillapítás szükség esetén. Maxi-
mális fertőtlenítés! PRECÍZ MUN-
KA-IGÉNYES LÁBAK. A szolgálta-
tás végén lábmasszázs. HÍVÁS-
RA HÁZHOZ MEGYEK! HÉTVÉ-
GÉN IS DOLGOZOM! Idősek és 
problémás lábúak jelentkezését 
is várom. 06(30)210-44-68.
Kőműves és festő munkát válla-
lok. 06-70-227-4929
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Varázskő  Kft.
tEmEtKEzés

sírKŐ
VirÁg

2085 Pilisvörösvár, Fő út 2/C.
Tel: 06-26/330-205

Temetkezési ügyelet: 0-24
Tel: 06-20/9126-458, 06-20/9679-849
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hejjaker@gmail.com

Héjja Attila Tel: 06-20/95-65-276

Esztergom, Visegrádi út Hrsz.: 0912/105. Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves 
vásárlóinkat, kis és nagy tételben! Hiteles hídmérleggel mérünk!

TÜZI  FA   BRIKETT

FABRIKETT! NÉMET BRIKETT!

Herkules dió:      4.350 Ft/q
Ledvicei dió:        4.600 Ft/q
Lengyel  fekete dió (sziléziai): 6.290 Ft/q

(43,5 Ft/kg)

(46,0 Ft/kg)

(62,9 Ft/kg)

(44,6 Ft/kg)

(18,9 Ft/kg)

20 q-tól ingyenes a szén kiszállítás!

TÖLGY, CSER, BÜKK, ömlesztve, hasítva: 16.000 Ft/m3  15.500 Ft/m3

4 m3-től díjtalan házhoz szállítás!

Ledvicei dara:     4.460 Ft/q
Lignit:                                                                                   1.890     Ft/q

Lengyel barna dió: 3.490 Ft/q (34,9 Ft/kg)

FEBRUÁRI AKCIÓ!!!!


