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Kecskés 
Tamás 

FESTÉS, 
KŐMŰVES-
MUNKA 

+36-70/941-7152

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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Életmód
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!

GRANMED₊
SZAKORVOSI RENDELÕ

2500 Esztergom, Irinyi utca 26.

+ 3 6 3 0  3 1 3 - 2 5 2 1
w w w . g r a n m e d . h u

Biró Ágnes  
Gyógytornász, 

Manuálterapeuta
- Manuálterápiás kezelések
- Breuss-féle gerincregeneráló  
   porckorong masszázs
- Lökéshullám terápia
- Kinesio-taping
- Traumás és sport sérülések 
   rehabilitációja

GRANMED₊
SZAKORVOSI RENDELÕ

2500 Esztergom, Irinyi utca 26.

Információ és bejelentkezés 
munkanapokon 8-14 óra között 

+ 3 6 2 0  4 7 7 - 1 5 5 5
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Dr. Pák Péter  
belgyógyász-gasztroenterológus 

szakorvos
Emésztőszervi 

betegségek kivizsgálása 
gyomor - és vastagbél-
tükrözés altatásban is.

Gasztroenterológiai 
magánrendelés

2510 dorog, Mária u. 20. (rendelőintézetben) 

Tel: 06-70/554-95-16

HALLÓKÉSZÜLÉKEK

- Angol minőségi hallókészülékekkel
- Ingyenes hallásvizsgálattal
- Tanácsadással 
  (Dr. Dinnyés Emilia)
- Kamatmentes részlet 
   fizetéssel

H-Ear Kft.

Várjuk kedves Ügyfeleinket!

KEDVEZŐ ÁRON!

www.hallokeszulek.hu

A tAvAszi fárAdtság okAi és megelőzése
A tavasz közeledtével éreznünk 

kellene, amint az ébredő természet 
feltölt energiával, mégis ezekben 
a kora tavaszi napokban sokan 
bágyadtak, aluszékonyak, az em-
berek fejfájásról, szédülésről, in-
gerlékenységről panaszkodnak. A 
közeledő kikelet ellenére nyoma 
sincs a megújuló vállalkozó kedv-
nek, a végtagok ólomsúlyúak, a fej 
mintha vattával lenne kitömve, - 
egyszóval erőt vesz rajtunk a tavaszi 
fáradtság. Minden kellemetlen 
tünete ellenére, a tavaszi fáradtság 
nem betegség, hanem a szervezet 
normális reakciója, amikor is a téli 
üzemmódról tavaszira vált át. Ez az 
átállás azonban tovább emészti a 
tél során egyébként is megcsappant 
energiatartalékainkat. Hormonok és 
az életmód szerepe A fáradtságérzet 
kialakulását elsősorban a hor-
monháztartásunkban lezajló fo-
lyamatok okozzák, mégpedig az 
„alvási hormon”, a melatonin és a 
„boldogsághormon”, a szerotonin 
szintjének szezonális ingadozása.

Télen, amikor a nappalok rövi-
debbek, és kevesebb napfényhez 
jut a szervezet, fokozódik a 
melatoninképződés, és ezzel 
együtt megnő az alvásigény. 
A tavasz közeledtével a napok 
hosszabbodásával több fény 
éri szervezetünket, csökken a 
melatoninprodukció, és ez átmeneti 
zavart okoz az alvás-ébrenlét 
bioritmusában.   A szerotonin kép-
ződését a fény fokozza. A tél 
hosszú szürkesége után jelentős 
szerotoninhiány alakul ki szer-
vezetünkben, amely a tavaszi 
napsütés hatására, csak lassan és 
fokozatosan pótlódik. Az alacsony 
szerotoninszint depressziót, öröm-
telenséget okoz.

A tavaszi kimerültségért azon-
ban nem csupán a hormonszintek 
változása a felelős, hanem a hideg 
hónapokban megszokott étrend 
is. A téli táplálkozás általában 

zsírban gazdag és kalóriadús, a 
nyárhoz viszonyítva kevesebb 
friss gyümölcsöt és zöldségfélét 
fogyasztunk, és így előbb utóbb 
ásványi só- és vitaminhiány alakul 
ki.

A tavaszi fáradtság jelentkezése 
azonban nem végzetszerű, né-mi 
életmód változtatással mege-
lőzhetjük, legalábbis jelentősen 
mérsékelhetjük tüneteit.
Mozogjunk minél többet  a nap-
fényes szabadban, friss levegőn. 
Javasolt a napi többszöri, kisebb 
mennyiségű étkezés, így a szervezet 
energiaellátása egyenletes lesz, 
és a táplálék feldolgozása is 
kevesebb megterhelést jelent 
számára. Vegyünk magunkhoz 
a megszokottnál még több 
folyadékot.

Hamarosan tavaszodik. Álljunk 
át hát mihamarabb a tavaszi 
időszámításra, újuljunk meg tes-
tileg-lelkileg, ébredjünk együtt a 
tavasszal.

www.webbeteg.hu

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
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Az ENSZ azt akarja,
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a bevándorlás útjában 
álló kerítést.
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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!!

 Dorog-Ipari 
mosodÁBA, 

AZONNALI belépéssel 
keres nőket és férfi akat.

havi munkabér 
125.000-170.000 ft  

között
Tel:.06-70/386-2725  

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:

önéletrajzát az fmlparts@fmlparts.com e-mail címre várjuk!

telefon.: 06-30-957-3920

•  HagyomÁnyos, nc és cnc 
     esztergÁlyos / marós
•  Hegesztő (co/aWi)
•  cnc élHaJlító

Pilisvörösvári fémmegmunkáló üzemünkbe azonnali 
munkakezdési lehetőséggel  munkatársakat keresünk az 

alábbi pozíciókra:

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem • Útazási költségtérítés 

• Hosszú távú munkalehetőség

•  porfestő
•  mŰszerész
•  lakatos
•  mŰszaki 
     előkészítő

Az építkezésen az egyik 
melós, csak áll és beszélget.
Odahívja magához a főnök:
- Mennyit is keres maga?
- Hát úgy 80 ezret/hó.
- Na, fiam, itt van a félhavi 
bére, de többet sose lássam!
Odaadja a pénzt és elzavarja 
a srácot. Öt perc múlva az 

Jó napJa volt...
egyik melós odamegy a 
főnökhöz és megkérdezi:
- Főnök, mi baja volt a 
pizzafutárral?
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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 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

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

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.

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

tombol A 
munkakedv

Az útépítésen a főnök oda-
megy a munkásokhoz:
- Emberek, gond van! Nem 
érkeztek meg a lapátok.
- Sebaj, majd egymásra 
támaszkodunk...

www.
topviccek.hu
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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:

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

HR ASSZISZTENS
munkakörbe

AZ EURASIA LOGISTICS KFT. FELVÉTELT HIRDET, 
ESZTERGOMI SZÉKHELYÉRE

Jelentkezés módja: Angol és magyar nyelvû fényképes 
önéletrajzot, bruttó fizetési igény megjelölésével, a 

hr@eurasia.hu email címre kérjük elküldeni.

fELAdAt:
•   Toborzás teljes körű bonyolítása
•   Munkaügyi / HR tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció ellátása
•   Bérügyi / TB feladatokhoz asszisztencia
•   Külföldi munkavállalók engedélyeivel kapcsolatos ügyintézés 
      (Budapesti hatóságoknál, hivatalokban)
•   Kapcsolattartás a társosztályok munkatársaival munkaügyi és HR témákban

ELVÁrÁsoK:
•   Minimum középfokú iskolai végzettség (HR és/vagy Bér / TB ügyintézői 
      végzettség előnyt jelent)
•   Angol nyelv magabiztos használata szóban és írásban (tesztelésre kerül)
•   Excel, Word programok magabiztos használata (tesztelésre kerül)
•   Fizikai munkavállalók toborzása területén szerzett tapasztalat 
•   Bizalmas információk kezelésének képessége
•   Jó problémamegoldó készség
•   Önállóság a rábízott feladatok megoldásában
•   B kategóriás jogosítvány (Budapesti vezetési rutin)
•   Esztergom és környéki lakóhely előnyt jelent

Amit KínÁLunK:
•   Kulturált, inspiráló munkakörülmény, szabálykövető vállalati környezetben
•   Versenyképes fi zetés és juttatások
•   Szakmai fejlődési lehetőség egy 25 éve sikeresen működő, külföldi 
     telephelyekkel is rendelkező, multinacionális vállalatnál.

munKAVégzés hELYE:  Esztergom

Álláshirdetés: BArOMFIGONdOZó
ELVégzEndŐ fELAdAtoK:
•  Részvétel a napi termelési folyamatokban
•  Állatokra való maximális odafi gyelés
•  Istálló egész területének felügyelete, tisztán 
   tartása
•  Vonatkozó törvényi előírások és az üzemi belső 
   szabályok betartása
ELVÁrÁsoK:
•  Munkájára és munkakörnyezetére igényes 
   munkavégzés

•  Megbízhatóság
•  Munkáját legjobb tudása szerint szorgalmasan, 
   lelkiismeretesen végezze
•  Munkába kipihenten, egészségesen, 
   józan állapotban jelenjen meg
Amit KínÁLunK:
•  Órabér alapú fi zetés
•  Széles körű kafetéria juttatások
•  Modern, folyamatosan fejlődő munkakörnyezet
•  Hosszú távú, biztos munkalehetőség

Erős, 100%-ban magyar tulajdonosi háttér, hosszú távon stabil működés.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével a szolcsanyit@gyermelyi.hu 

email címre küldött levéllel, vagy személyesen 6 és 14 óra között az adott telepen.
További információért keresse munkanapokon 8 és 16 óra között a humánpolitikai 

csoportot a 34/570-629-es telefonszámon.

 munKAVégzés hELYE: Binderpuszta jércenevelő telep, Máriahalom tyúk telep
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Amennyiben érdekli a fenti állás lehetőség kérem 
küldje el önéletrajzát a következő e-mail címre 

agnes.szorad@lucartgroup.com

Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata. Nyergesújfalun 
zöld mezős beruházás keretében épült, 12 000 m2-es új üzemében  

higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. Főbb terméke a haj-
togatott és tekercselt kéztörlők, kis-és nagytekercses toalettpapírok.

GÉPkeZeLŐ
FELADATOK:

-  papíripari gépek, berendezések beállítása;
-  berendezések működésének biztosítása 
   (tekercs felrakása, korrekciók elvégzése, anyagok 
   biztosítása és egyéb szükséges beavatkozások);
-  a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása;
-  az előírt nyomtatványok vezetése;
-  részvétel a rábízott gépek tervszerű megelőző 
   karbantartásában (folyamatos, időszakos);
-  a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása;
-  Többműszakos munkarend vállalása 
ELVÁRÁSOK:
-  Középfokú végzettség, 
-  műszaki beállítottság, 
-  kiemelkedő problémamegoldó képesség, 
-  jó kommunikáció, terhelhetőség, önálló és 
   csapatmunka, rugalmasság
ELŐNYÖK:
-  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

AJÁNLATUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
-  Versenyképes juttatási csomag
-  Jelenléti bónusz, teljesítmény prémium
-  Széleskörű Cafateria
-  Céges buszjárat (Úgy, Csolnok, Kesztölc, 
   Esztergom-Kertváros, Dorog, Tokodaltáró, Tát)

fEJLŐdŐ, CsALÁdiAs LégKÖrŰ CsApAtÁBA 
KErEs úJ munKAtÁrsAt Az ALÁBBi pozíCiÓBA:

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.

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.
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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.

ÁllÁst keres egy munkanélküli
Egy borostás alak bemegy a munkaközvetítőbe.
- Jó napot, munkát szeretnék. 
- Kérem meséljen magáról röviden...
- Nemrég szoktam le a piáról, és csak 
érettségim van. Mit tudna ajánlani?
- Lenne itt egy könnyű munka sok 
szabadidővel, de kevés fizetéssel.
- Hú, az nem jó, mert ha sok szabadidőm 
marad, akkor megint elkezdek inni. Nincs 
valami más?

- Hát kérem, van egy másik, ott éjjel-nappal 
gürcölni kell, de sokat is fizet.
- Az se jó, mert ha sok pénzem lesz, eliszom 
az egészet.Olyan nincs, hogy rengeteget kell 
melózni, és kevés a fizetés?
- Természetesen van olyan is, de ahhoz már 
diploma kell.Read more: 

www.topviccek.hu
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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. 

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

TArGONCÁS munkakörbe

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

 
A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  2018.03.15.

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

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:
-  Prés és horonykivágó gépek kezelése, 
    lemezmegmunkálás
-  Gyártásközi ellenőrzés, mérések
-  Termékek csomagolása
-  Szükséges dokumentációk elkészítése, 
    munkalapok kitöltése

Elvárások:
-  Fizikai terhelhetőség, monotonitástűrés
-  Többműszakos munkavégzés /3 műszak (8 óra)/ 
    túlóra vállalás

Előnyök:
-  OKJ-s, 1.2.1 Híddaru, futódaru kezelő tanúsítvány
-  Fémmegmunkáló gépek ismerete
-  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

munkavégzés helye: TOKOD

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

palyazatok@kienle-spiess.com 

GÉPkeZeLŐ

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük 
önéletrajzát a betölteni kívánt munkakör 

megjelölésével juttassa el az alábbi elérhetőségek 
egyikére:

GYÁrTóSOrI ÖSSZeSZereLŐ
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:   Alapfokú iskolai végzettség, 
precíz munkavégzés, jó kézügyesség, monotonitástűrés

AMIT CÉGÜNK KÍNÁL: Modern munkakörnyezet, hosszútávú munkalehetőség,  cafeteria                         

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
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

www.facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti

Keresse friss újságunkat a  -on

már SZERDÁNKÉNT!
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Cégünk az ipari vágószerszámok – kör- és 
egyeneskések - gyártásában vezető helyet 
elfoglaló 100 éves német DIENES csoport 

magyarországi leányvállalata a Pilis kapujában.

Cégünk piliscsabai telephelyére keresünk 
munkatársakat az alábbi munkakörök betöltésére:

        

érdeklődni:  garami tamás üzemvezetőnél
tel.: +36/30- 737-69-96  vagy +26/ 575-523

mail.: t.garami@euroknife.com
Levelezési cím: 2081, piliscsaba Kálvária u. 50-52. EuroKnife Bt.

síKKÖszÖrŰ gépEKEn 
tÖrténŐ munKAVégzésrE 

(pályakezdők jelentkezését is várjuk)
fŐBB fELAdAtoK, munKÁK:  
fELAdAtoK:      - munkarend: 8 órás, 2 műszakos 
                                  - gyakorlattal nem rendelkezőket betanítunk

ELVÁrÁsoK:     - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés    
                                  - 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik             

ELŐnY:                 -  hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
                         
Amit                      -  rendezett, biztonságos környezet
                                  - Versenyképes bérezés
                                  - Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer
                                  - Céges buszjáratok, munkábajárás támogatása

KínÁLunK:

EgYEngEtŐ munKAKÖrBE 
valamint

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

Szeretnél egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol szükség van a szervező-
készségedre, rátermettségedre és tapasztalatodra? Képesnek érzed magad arra, 

hogy gyorsan hozz meg komoly döntéseket?

Ebben az esetben ez a lehetőség Neked szól!
Belföldi gépjárművezetőket keresünk!

A ghibli logisztikai szolgáltató vállalat, melynek 
központja Budapesten van, flottájának és csapatának 
bővülése miatt azonnali kezdési lehetőséggel felvesz 
belföldi gépjárművezetőket 12 tonnás tandem és 40 

tonnás  szerelvényekre. 

Munkavégzés helye: Esztergom
Önéletrajzodat várjuk a  

palyazat@ghibli.hu címre.
Érdeklődni telefonon a 06-20/395- 5701  

telefonszámon lehet.

Ami előnyt jelent:
• ADR vizsga 
(darabárus)

• targoncavezetői 
jogosítvány

Elvárásaink:
• GKI kártya

• Digitális kártya
• C+E kategóriás  

jogosítvány
• PÁV 2

Ha van érettségid, és 
szívesen foglalkozol 

emberekkel.

Ha szeretnéd, hogy 
végre megfizessék 

a munkádat.

Ha szeretnél egy 
csapat része lenni, 
ahol számíthatsz a 

támogatásra.

Ha akarsz tenni 
a céljaid 

megvalósításáért.

Akkor a csapatunkban 
a helyed.

istvan.horvath.ideal2000@
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

szentendre, pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

i m p r E s s z u m

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelős-
séget 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 felhaszná-
lásához a szerkesztésért felelős személy engedélye 

szükséges!

www.szuperinfo.hu

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

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

Apróhirdetések 
leadási 

határideje: 
kedd 
12 órA
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

Tokodi telephely 
őrzésére 

kiemelt bérezéssel 

VAGYONŐRÖKET 
keresünk. 

Feltétel: érvényes vagyonőri 
igazolvány megléte.

Érdeklődni / jelentkezni: 
a guardians.hr@gmail.com
e-mail címen vagy telefonon, a 

06-70/322-9891 számon lehet.

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

HÚsvéti vendégvÁró
hozzÁVALÓK
- 15 dkg gépsonka
- 5 db főtt tojás
- 3 db csemege savanyú uborka
- 1 db lilahagyma
- 2 kis pohár tejföl
- 1 nagy doboz majonéz
- 2 db húsleveskocka
- 2 dl víz
- 1 csomag háztartási zselatin
- A csibékhez:
- 6 db főtt tojás
-1/2 db tömlős natúr krémsajt
- só, bors, borsó, paprika

ELKészítés
A sonkát, a tojást, a csemege 

uborkát és a lilahagymát fel-
kockázzuk. A tejfölt elkeverjük a 
majonézzel, és belekeverjük az 
összeaprított alapanyagokat.

A vizet felforraljuk a hús-
leveskockával. Ha felforrt, 
hozzáadjuk a zselatint. Még 
melegen összekeverjük a tojásos 
keverékkel, majd tortaformába 
simítjuk, és kihűtjük.

A tojást keményre főzzük, és 
kihűtjük. Félbevágjuk, a sárgáját 
félretesszük, a tojások szélét 
becakkozzuk. A tojássárgáját 
kikeverjük a krémsajttal, a sóval és 
a borssal, majd golyót formázva 
visszatesszük a tojásba. A kis-
csibék szemét kirakjuk borsból, 
a csőrét paprikából formázzuk. 
Ezzel díszítjük a vendégváró 
tetejét.

HÚsvéti 
kosArAk

hozzÁVALÓK:
-5 tojás
- 5 púpozott evőkanál 
   finomliszt
- 20 dkg kristálycukor
- 1 kiskanál sütőpor
- 2 evőkanál citromlé
- vaníliapuding
A díszítéshez:
húsvéti dekor marcipánfigurák

ELKészítés: 
A tojások sárgáját a kris-

tálycukorral, a sütőporral és a 
citromlével habosra keverjük, 
majd a lisztet is hozzáadjuk. A 
tojásfehérjét keményre felverjük, 
és lassan hozzáadjuk az előbb 
elkészített masszához. Kivajazott, 
kilisztezett formákba öntjük, 
majd előmelegített sütőben 
180 fokon 20-25 percig sütjük. 
Miután megsült, a kis kosarakba 
beletöltjük a vaníliapudingot, 
majd különböző húsvéti marci-
pánfigurákkal díszítjük.

http://www.mindmegette.hu
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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

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
Cégünk nyílászárók 

gyártásához és 
összeszereléséhez keres 

AsztALosoKAt, BEtAnított 
munKÁsoKAt és szAKmunKÁsoKAt 

külföldi ill. belföldi munkavégzéshez 
azonnali kezdéssel.

fényképes önéletrajzaikat illetve kérdéseiket a 
laszlo.juhasz@kellerag.com.hu levelezési címre 

várjuk, vagy érdeklődni lehet telefonon a 
+36 20 213-10-79 számon.

ELVÁrÁsoK:
-  1-2 éves szakmai tapasztalat 
-  Megbízhatóság, precíz munkavégzés
-  Német nyelv ismerete előnyt jelent

Amit KínÁLunK:
-  Modern munkakörülmények
-  Stabil munkahely
-  Jó kereseti lehetőség

MAGYAR AUTÓKLUB

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2018. március 9 és 12-13.

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

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

 telJes körŰ építőipari szolgÁltatÁs  
kecskés tamás kőműves mester    tel.:06-70/941-7152

BÉRLEMÉNY

Esztergomban, az Irinyi utcában tulaj-
donoshölgy együttlakásra 1 szobát 
kiadna hölgynek albérletbe. Beköl-
tözéshez 1 havi kaució szükséges. 
06-30/210-44-68

Kiadó Esztergom, Duna parti 80 nm-es, 
fsz-i, két szobás, összkomfortos, csen-
des helyen lévő, azonnal beköltözhe-
tő lakás. Fizetés megegyezés szerint! 
06-30/209 7672

Esztergom közelében 10 főre szállás-
hely foglalható: 06-20-446-8862

Esztergom város főterén átadó egy 
édesség és ajándék üzlet berendezés-
sel, árukészlettel, bérleti szerződéssel. 
06 20 971 22 92

INGATLAN

Magánszemély lakatlan, kertes 
családiházat vásárolna Dorogon, vagy 
Esztergom-Kertvárosban 10 Millió Ft-
ig. 06-30-411-3921

ELADÓ! Esztergomban közös udva-
ros társasházi lakás, hozzá tartozó 
udvarral, garázzsal. Irányár:13,5 MFt. 
06-70-3380-497

Eladó Csolnokon gázfűtéses lakás+ 
garázs. 6,5 MFt, 06-30-537-1541

Esztergom Gyurgyalag dűlőben, 
1500m2 bekerített telken, 2015-ben 
épült kétszintes faház, 30m2 alapterü-
let, fűthető, villany, saját kúttal eladó. 
Ár: 9 MFt, 20/421-4557

Búbánat völgy, Cseresznyés u 700 
m2 telken 1+fél szoba,45m2 kandalló 
fűtéses, víz, villany, internet, fürdőszo-
ba van. Részben felújított, új tető, nyí-
lászárók egy része cserélve. Ár: 12,5 
MFt.20/421-4557

Eladó Esztergom, Bocskoros kúti úton, 
panorámás kilátással, 680 négyzet-
méteres telken, kétszintes családi 
ház. 3 szoba nappali,100 négyzetmé-
teres lakószínt. Szuterén, garázs,gáz 
központi,és cserép kályhafűtés. Irány 
ár: 42 MFt. 20/421-4557

Mogyorósbányai 2 szoba, nappalis, 2 
fürdőszobás, verandás családi háza-
mat kerttel, kocsibeállóval és kamrával 
dorogi, vagy esztergomi 1. emeleti 1,5-
2 szobás lakásra cserélném. Ár meg-
egyezés szerint. +36-30-715-6481

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

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

Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810
E/838 Esztergom északi részén, 142nm-es, nappali+3szobás cs.ház + 40nm-es garzon, 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/835 E-kertvárosban 72nm-es, 3szobás, gáz cirkó fűtéses cs.ház, 682nm-es telekkel                11 MFt
E/834 E-kertvárosban a Nyitrai útón 154nm-es, 3szoba + nappalis befejezésre váró cs.ház, 510nm-
es kerttel                                                                                                                              16,5 MFt irányáron eladó.
L/1055 Esztergomban a Kesztölci úton III. em-i 1+2szobás, gáz fűtéses lakás, üres állapotban           9,2 MFt
V/819 Bajóton, háromszintes családi ház, két szint lakótér, 6szoba, 1176nm-es kerttel          16,9 MFt
T/519 Esztergom-kertvárosban (Határ u.) 4112nm-es (három telek) fejlesztési belterületi terület   
                         26 MFt
T/523 Piliscséven 22 000nm-es szántó, a pincesor szomszédságában, jól megközelíthető    
              Ár: 26,4 MFt
 T/509 Esztergom, Galagonyás utcában 3296nm-es telek, 50nm-es présház + 50nm-es boltíves 
pincével                      13,5 MFt
T/521 Esztergomban a Vaskapui út mentén (Bocskoroskúti útról megközelíthető) 2722nm-es 
zártkerti telek (közvetlen belterület mellet)                      5,5 MFt 

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

ÁLLÁS

Állandó munkára festő és burkoló mun-
katársat keresünk! 06(30)454 4276

Azonnali kezdéssel felszolgálót kere-
sünk az esztergom-kertvárosi Pizza 
Pala étterembe. Jelentkezni a 30/277 
1822-es telefonszámon lehet.

Pilisszentiváni gumiszervizünkbe sze-
zonális munkára dolgozókat keresünk. 
06-20-487-0354

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

Pilisszentivánra könnyű, betanított fizi-
kai munkára női és férfi munkatársa-
kat keresünk 1 műszakos munkarendbe 
hétfőtől-péntekig. Versenyképes jövede-
lem, teljesítményprémium, jelenléti pót-
lék, túlóra lehetőség, cafetéria, mun-
karuha, illetve céges buszjárat: Nyer-
gesújfalu, Tát, Tokod, Dorog, Eszter-
gom, Esztergom-Kertváros, Leányvár, 
Tinnye, Perbál, Piliscsaba, Piliscsév. 
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a 
workmateteamkft@gmail.com e-mail 
címen, illetve a 06-30/655-2074 
telefonszámon.

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

Dorogi munkahelyre, betanított 
munkára,egy műszakos munkarend-
be, fiatalos csapatba jó kereseti lehe-
tőséggel férfi munkaerőt keresünk. 
06303920959

Dorogra az éjfélig nyitva tartó Elvis 
gyorsétterembe keresünk fiatal kolléga-
nőt! Jelentkezni lehet facebook oldalun-
kon önéletrajzzal, vagy telefonon: 06 
30/277-1822

Reklámkiadvány és szórólap terjesztő-
ket keresünk hosszú távú és alkalmi jel-
legű munkára! Gyakorlattal rendelkező, 
önállóan dolgozni tudó terjesztőket kere-
sünk heti megjelenésű reklámújság és 
szórólapok terjesztésére.18 életévüket 
betöltött nők és férfiak jelentkezését vár-
juk Tát, Nyerges, Lábatlan egész terüle-
tére. Érdeklődni a 06(30)561 0529 es 
számon lehet H-P: 8-16:00-ig.  Jelent-
kezéseket az esztergom@szuperinfo.hu 
email címre várjuk. 

Az esztergom-kertvárosi Csocsaj Pék-
ségbe eladót felveszünk! Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal lehet személye-
sen az üzletben: Esztergom-Kertváros, 
Damjanich utca 101-103.

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

Tetőmunkában és építőiparban jár-
tas embert felveszek pl.: ács-tetőfe-
dő, bitumenes lángszigetelő és kőmű-
ves munkában jártas univerzális embert 
keresünk Esztergom és környékéről. Jó 
kereseti lehetőség! Jogosítvány előny. 
Csak tapasztalt, megbízható, kor-
rekt emberek jelentkezését várom! 
06-20/336-7988

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

Krepcsik Trans Kft, Lábatlani fuvarozó 
cég, gépkocsivezetőket keres gépko-
csipark bővítése miatt, NYERGES teher-
autókra, KIEMELT BÉREZÉS . SEL, C.E 
kategória és GKI kártya követelmény. 
+36309243823 +36309483984 
krepcsikzs@invitel.hu

 Keressük a kávézó felszolgáló csapa-
tának új tagjait! Fiatalos, igényes, dina-
mikus-a színvonalas vendéglátás mel-
lett elkötelezett-mellék és főállású mun-
kavállalót keresünk, barista/felszolgáló, 
valamint felszolgáló-kisegítő munkakör-
be. Esztergomi lakcím, valamint gyakor-
lat előnyt jelent, de hiánya nem kizáró 
ok. Jelentkezés: negracafe@gmail.com

Süttői étterembe szakács, illetve 
pizzafutár munkatársakat keresünk! 
30/331-7437

Esztergomi kft keres munkájára igé-
nyes kőművest, hidegburkolót. Fia-
talos csapat, magas jövedelem! 
06203309636

Nehéz fizikai munkára betonelem-
gyártót keresünk. Munkavégzés helye: 
Esztergom-Kertváros. Egy műszakos 
munkarend. 0630/9491-444

Tisztelt kollégák! Solymári kereske-
delmi egységbe keresünk vagyon-
őröket! Nappalos 15,9 órában, raktá-
ri 24,11 órás, autós járőrt 14 órában, 
váltás vezetőt 15 órában. Bérezés: nettó 
870 Ft/óra. Utazási hozzájárulás, rugal-
mas szolgálatszervezés. 06-30/347-
5447, postahivatalhr@gmail.com

Fiatal ács szakmunkást keresek 
hosszútávú munkára! 30/837-8273

Kőművest felveszek heti kifizetéssel! 
70/3274929

Táti étterembe keresünk szakácsot, 
konyhai kisegítőt, saját gépkocsival 
rendelkező futárt.Solymári étterembe 
keresünk felszolgálót. Érdeklődni dél-
után a 06202808039-es telefon-
számon lehet. 

Megbízható pultos hölgyet keresünk 
hosszútávra Dorogra, a Gál Sörözőbe! 
70/5379537

Esztergomi építőipari cég keres meg-
bízható, munkájára igényes kőmű-
vest és segédmunkást. Jelentkezni: 
+36209537716

Technológiai csőszerelés-
ben, izometriában jártas munka-
társakat keresünk Dorogi mun-
kahelyre. pixonix69@gmail.com, 
06-20/334-1667.

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

A K&Ny Vasfém Kft „B” jogosítvánnyal 
rendelkező munkást keres. Jelentkez-
ni a 06-20/5887759-s telefonszá-
mon lehet.

INGATLANIRODA alkalmazottat keres 
fő vagy másodállásban (alapbér+ 
jutalék).06306506088

JÁRMŰ

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

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

Használt és roncsautóját adásvé-
teli szerződéssel megvásárolom. 
06-70/368-3171

Zsigulit, Trabantot, MZ-t, Simsont, 
Kómárt, régi idők járműveit és alkatré-
szeiket vásárolnék! 06(20)592-0007

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Vállalunk belföldi -és nemzetközi sze-
mélyszállítást csoportok részére, egy-
napos belföldi kirándulások szervezé-
sét és lebonyolítását, esküvők, ren-
dezvények résztvevőinek szállítását. 
+36-70-336-3514, weboldal: www.
ddperfekt.eu

Kecskés Tamás kőműves mester vál-
lal:  KŐMŰVES  ÉS BURKOLÓ MUN-
KÁT, TÉRKÖVEZÉST, HŐSZIGETELÉST, 
GIPSZKARTONOZÁST ÉS FESTÉST. 
+36-70/941-7152

Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, szalagfüggönyök, harmonikaaj-
tók, javítása, készítése. Penészmen-
tesítés. www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Villanyszerelés! Házak, lakások fel-
újítása,  villanybojler takarítás,  biz-
tosítéktábla szerelés. Hibaelhárítás. 
06-20/254-7428

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

Szobafestés, mázolás, tisztasági fes-
tés. Precíz munka gyorsan, szépen és 
olcsón. 06-20/328-0466

Vállalom: épületek bontását, felújítá-
sát, tető javítását, bádogozását, föld-
munkát, csatornázást, tereprendezést, 
fakivágást, fűnyírást, burkolást, kőmű-
ves munkákat, nyílászárók beépítését. 
Hívjon bizalommal! 06-30-631-4746

Asztalos munkák, ács-állványozás, 
hőszigetelés, gipszkartonozás, festés-
burkolás, térkövezés! 06(30)454 
4276

Kőműves és festő munkát vállalunk. 
06-70-227-4929

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. 06-70/233-0673

Több éves szakmai tapasztalattal 
gipszkarton szerelést, komplett fes-
tést vállalok. Precíz munka, korrekt ár. 
06-20/238-1105

Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, 
javítás, csatornázás. Korrekt árakon, 
rövid határidővel.  06-30/622-6835, 
06-30/733-3939

Rozsdamentes korlátok, kerítéselemek 
gyártása és klímacsövek hegesztése! 
20/378-0567, petrezselyemzoltan@
gmail.com

Céget szeretne alapítani és tanácsra 
van szüksége? Olyan könyvelőt keres, 
aki időben, megfelelő módon és kedve-
ző áron elkészíti? Ha igen mi vagyunk 
a tökéletes megoldás Ön és vállalko-
zása számára! Csak pár kattintás és 
kész a megoldás! www.klikksturovo.
sk +421908751748  

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

Döntés nélküli favágás alpintechnikával! 
Veszélyessé vált fák lebontása, galy-
lyazás, faápolás, veszélytelenítés. 
Precízen, gyorsan, biztonságosan! 
30/6197671

Bartha Adalbert okleveles építőmérnök 
tartószerkezeti, kiviteli tervezést vállal. 
06-70-262-2802, 33/480-262

Talp és reflexzóna masszázs Doro-
gon. Egészségmegőrzés Természete-
sen 06-20-510-9873

Gabó DUGULÁSELHÁRÍTÁS -Dugulás 
elhárítás falbontás és pancsolás nél-
kül. Gyors, tiszta munka profi géppel. 
Nehezen folyik le a víz a mosogató tál-
cában? Eldugul a fürdőszobai mosdó? 
Konyhai, fürdőszobai szifonok tisztítá-
sa, bízza szakemberre a dugulás elhárí-
tását. Hívjon bizalommal 0-24 Hétfőtől-
Vasárnapig +3670/624-20-81

RÉGISÉG

Bélyeggyűjteményt, képeslapokat, 
jelvényeket, kitüntetéseket, fém- és 
papírpénzeket vásárol magángyűj-
tő, díjtalan kiszállással. Pál István: 
06-20/947-3928

TÁRSKERESŐ

44 éves férfi keres egy hölgyet komoly 
kapcsolatra.06202319745

VEGYES

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

Tüzifa közvetlen az erdésztől tölgy bükk 
cser akác erdei köbméterben 20000ft 
tól 20ft-kg erd 06308726200 
06706777945 AA3235052

ÁLLAT

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

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os 1200 
Ft/db. Ingyenes szállítással. 06-20/ 
546-5918.
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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 

2018.03.31-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

korlÁtrendszerek

vill anyszerelés
 telJeskörŰ 

villanyszerelés 
ingyenes felméréssel!
06-70/316-6967

fodrászAt

biztonsÁgtecHnika

Hegesztés

sírkövek
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

AjánlAtkészítés

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

Roz sdam en tes 
ko rl áto k,  kerí tés 
el em ek gyár t ása 

és  kl í m ac sövek 
h egesz tése!

aJtó-ablak

vill anyszerelés

HOBO 
TISZTÍTÁS, 

MOSÁS, FESTÉS, 
VARRÁS!

Esztergom, 
Aradi Vértanuk tere 2/C

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

autóvill amossÁg

BIZTONSÁGTECHNIKA

RIASZTÓ, KAMERA ÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREK

www.abikon.hu

+36 30 298-4074

ESZTERGOMBAN ÉS 
TÉRSÉGÉBEN

info@abikon.hu

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

tetőJavítÁs

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. 03. 31-IG   

20-25%   kedvezmény! 

Nõi-Férfi  és 
Gyerek fodrász

Festés,Vágás 
Keratinos Hajápolás 

Dorog hõsök tere 23.
Bejelentkezés: Mincér Erika

+36 30/853-0166
tetőJavítÁs

Építőipari Bt. Rövid 
határidővel vállal: 

bádogos munkákat,
teraszok építését, 

illetve tetők 
javítását. 

30/837-8273

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

aJtó-ablak
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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

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

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

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

AA
58

48
20

7

ZO - 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: 06-20/580-78-79

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!

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

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

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!!!, 1mx1mx1m)

15.500 Ft/m3

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

06-70/366-0733AA
58

48
20

7
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Energiatanúsítvány elkészítését és értékbecslést vállalunk!
Az eladott ingatlanok után 2% + áfa jutalékért dolgozunk!

CSALÁDI HÁZAK
Kihagyhatatlan ajánlat!! Tát-kertvárosban el-
adásra kínáljuk ezt a 80 m2-es, 700 m2-es telek-
kel rendelkező ikerházat! Ára: 10,5 M Ft

 CÉGÜNK TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK

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

Azonnal költözhető, tehermentes- ingatlan! Dorog, Bányász köröndön el-
adásra kínáljuk ezt a teljesen felújított ikerházat, mely 1 plusz 2 félszoba, étkező- 
konyha, fürdőszoba helyiségekből áll. Az ingatlanhoz kb.: 250 m2-es udvar, ga-
rázs 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

Nagysáp Táncsics M. utcában eladó új építésű családi ház, mely 100 nm, 3 szoba 
amerikai konyha, fürdőszoba, wc helyiségekből áll. Padlófűtéses, cirkó gázfűté-
ses.                         Ár: 10,2 M Ft
LAKÁS
Lábatlan, Piszkai ltp.-en eladó tehermentes, azonnal költözhető 1. emeleti, 2 szoba, 
konyha, fürdőszobás, erkélyes lakás.                                                                        Ár: 8,5 M Ft 
Teljesen felújított, azonnal költözhető lakás +garázs eladó! Az ingatlan teher- és 
széljegymentes. L/V/442 Tokod-ebszőnybánya, Gábor Áron utcában, nagyon jó la-
kóközösséggel és szép lépcsőházban kínáljuk eladásra ezt a magasföldszinti, teljesen 
felújított, 55 nm-es, 2 szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló lakást. Egyedi kan-
dalló fűtéses.                                                                                                                 Ár: 5,8 M FtVarázskő  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

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

eLkÖLTÖZTÜNk!
Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, 

hogy 2018 januárjában üzletünk 
új helyre költözött.

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

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

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

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

új címünk: 2510 dorog, mária u. 19.
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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

Az akcióban résztvevő termékekről és további feltételekről érdeklődjön az üzletben!

harmoniaoptika@gmail.com   www.harmoniaoptika.hu
Dorog, Bécsi út 61.    Tel: +36-30/311-2296

Egészségpénztár- és Szépkártya elfogadás

-30%
kedvezmény minden 

szemüveglencsére

-20-50% 
kedvezmény

szemüvegkeretekre

1+1 akció

-30%
kedvezmény minden 

szemüveglencsére

-20-50% 
kedvezmény

szemüvegkeretekre

1+1 akció

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak az esztergomi hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum
3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit,
valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem
érvényes. **Az ajánlat 2018. március 16-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Esztergom, Aradi Vértanúk tere 2.
Tel.: 06 33 620 986

amplifon.hu
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MUNKARUHA
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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


