
Egerben a Városi Sport csar
nokban minden gyer mek meg
találja a szá mára megfelelő prog
ramot. 
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Január 31-ig 
feliratkozóknak 

20-25% 
kedvezmény

Kőműves és festő 
munkák generál-

kivitelezés, lakásfelújítás!

06-20/264-6482

A Wienerberger Téglaipari zRt. 
Solymári Téglagyára 

felvételt hirdet

Feladatok:
- gyártósori gépek beállítása, működtetése
- elektromos és mechanikai hibák felderítése és elhárítása
- tervezett és alkalmi karbantartások végrehajtása
- elvégzett tevékenységek dokumentációja
Elvárások:
- szakirányú végzettség (lakatos, mechatronikus... stb., vagy   
   villanyszerelő, erős-gyengeáramú technikus, műszerész, stb.)
- önálló, precíz munkavégzés
- több műszakos munkarend vállalása
- rugalmasság és megbízhatóság
Előny: - targonca vezetői tapasztalat
- hegesztői ismeretek (ív-láng hegesztés), 
  vagy villanyszerelői tapasztalat
- karbantartási tapasztalat
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- 13. havi � zetés
- munkába járás támogatása
- Cafetéria
- teljesítmény függő 
   mozgóbér ki� zetése - havonta

TÉglAgYárTó gÉpkeZelő,
MechAnIkus/vIllAMOs kArbAnTArTó

jelenTkeZÉs: fényképes önéletrajzzal 
E-mAil-ben:  sandor.koteles@wienerberger.hu, vagy 

PoSTAi ÚTon: Wienerberger zRt. Solymár I-es Téglagyára/
Köteles Sándor gyárigazgató részére

1037 Budapest, Solymárvölgyi út

munkakör betöltésére

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  
1.0 w/m2K 
üvegezés!

iqtherm@iqtherm.hu
www.iqtherm.hu

KÖLTSÉGTAKARÉKOS 
TÜZELŐANYAG

Ára 70 Ft/kg
Dorog, Esztergomi út 125.
Tel: 06-20-945-3185

BIOBRIKETT 
SZALMÁBÓL

06-30-294-1478 
Esztergom Lázár V. u. 46

BÉRELHETŐ
9 fős kisbuszok és

kombi klímás 
vonóhorgos 

személygépkocsi 
8.000 Ft-tól/nap

Budakalász  Auchan Üzletsor Budakalász, Omszk Park 1. (U40. üzlet) Tel.: 20/467-4258
Solymár  Auchan Üzletsor Solymár, Szent Flórián u. 2-4 Tel.: 20/273-6016

Schönekker 
László

Men’s 
Physique 

versenyző

TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA:

• DIÉTÁT TÁMOGATÓ     
   KIEGÉSZÍTOK
• VITAMINOK
• ÁSVÁNYI ANYAGOK
• FEHÉRJÉK
• EDZÉS ELŐTTI 
   FORMULÁK

Keress minket a 
facebook-on!
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Postai úton:        Cembrit Kft.,   2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:         hr@cembrit.hu
Telefonon:          +36 33/887 -732
Kapcsolattartó:   Árvai Brigitta,   Kiválasztási specialista

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, jelentkezését az alábbi
lehetõségek egyikén teheti meg.

Csatlakozz TE is!www.cembrit.hu

Folyamatosan bõvülõ csapatunkba keresünk munkatársakat  munkakörbe.AUTOKLÁV OPERÁTOR

A dán tulajdonú Cembrit Kft. újjáépülõ nyergesújfalui gyárában elindítottuk a szálcement alapú homlokzati burkolólapok gyártását.  Világszínvonalú
technológiánkkal, kimagasló minõségû termékeinkkel, munkatársaink megbecsülésével biztosítjuk a skandináv régió építõiparának vevõi elégedettségét. 

Elõny:
  Nyergesújfalui vagy környékbeli lakóhely
  Mûszaki végzettség

Feladatok:
  Terület gépeinek kezelése és beállítása
  Termékek minõségének ellenõrzése
  Szükséges adminisztráció elvégzése

Elvárásaink:
  Az alábbi képesítések közül legalább egy elengedhetetlen
  feltétele annak, hogy a pályázat elbírálásra kerüljön:
          Kazánház kezelõ 2-12 tonnáig
          Nyomástartóedény-gépész
          Érvényes vasúti jármûvezetõi igazolvány
  Több mûszakos munkarend vállalása
  Minõség iránti elkötelezõdés

Amit kínálunk:
  Kiemelkedõ fizetés és béren kívüli juttatási rendszer
  Céges csapatépítõ rendezvények
  Hosszú távú munkalehetõség
  Lehetõség a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére
  Külsõ-belsõ tréningeken való részvétel
  Különféle technológiák megismerése

Postai úton:        Cembrit Kft.,   2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
E-mail-ben:         hr@cembrit.hu
Telefonon:          +36 33/887 -732
Kapcsolattartó:   Nagy Brigitta,   Kiválasztási specialista

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, jelentkezését az alábbi
lehetõségek egyikén teheti meg.

Csatlakozz TE is!www.cembrit.hu

Folyamatosan bõvülõ csapatunkba keresünk munkatársakat  munkakörbe.OPERÁTOR

A dán tulajdonú Cembrit Kft. újjáépülõ nyergesújfalui gyárában elindítottuk a szálcement alapú homlokzati burkolólapok
gyártását.  Világszínvonalú technológiánkkal, kimagasló minõségû termékeinkkel, munkatársaink megbecsülésével biztosítjuk a 
skandináv régió építõiparának vevõi elégedettségét. 

Feladatok:
Lapgyártás, méretre vágás, festési munkák elvégzése
A gyártócsarnok kivitelezési munkálataiban való részvétel
Terület gépeinek kezelése és beállítása
Termékek minõségének ellenõrzése
Szükséges adminisztráció elvégzése

Amit kínálunk:
Minimum 106.000 Ft nettó bér próbaidõ alatt is
    + maximum 15% (15.000 Ft) bónusz lehetõség
    + mûszakpótlék
    + kb. nettó 18.000 Ft cafetteria a próbaidõ után

Céges csapatépítõ rendezvények
Hosszú távú munkalehetõség
Lehetõség a szakmai tudás fejlesztésére
Külsõ-belsõ tréningeken való részvétel
Különféle technológiák megismerése

Nettó 106.000-141.000 Ft közötti havi bér
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A PEMÜ Műanyagipari Zrt. 

GÉPKEZELŐ 
munkakörbe 

keres betanított munkára, 
három műszakos 

munkarendbe, azonnali 
kezdéssel munkatársakat.

A jelentkezők önéletrajzát 
a 2083 Solymár, 

Terstyánszky út 89. 
címre, vagy a 

t.szaborita@pemu.hu 
e-mail címre várjuk. 

Érd: 06/26-561-200 
telefonszámon lehet.

GÉPBEÁLLÍTÓT,
TARGONCÁS 

munkaerőt és HÖLGY 
OPERÁTOROKAT 

keresünk Esztergom 
környékéről,  
esztergomi 

telephelyünkre.
Két műszakos 

munkarend. Bejárás 
– céges busszal.
A jelentkezőktől 

fényképes 
önéletrajzot várunk!

A targoncás 
munkához szakmai 

tapasztalat szükséges! 
Érdeklődni a

Tel: 06-30-825-6072
számon lehet.

spedpackkft@gmail.com 

•BETANÍTOTT MUNKÁST
•SZABÁSZT

•BŐRDÍSZMŰVES/VARRÓNŐT keres
Elvárt tapasztalat:
•szakmai képesítés vagy min. 2 éves szakmai tapasztalat.
Amit mi kínálunk:
•próbaidő alatt fi x bér, utána méltányos, teljesítménybér.
Munkavégzés helye: Szentendre

A HUBERTUS-BŐR KFT.:

Pályázatát várja: Madár Péter 
Hubertus-Bőr Kft. 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 7. 

E-mail: hubertus.kft@hubertusbor.axelero.net 
Tel.: 20/355-29-18

 

KIRCHHOFF Automotive – MOZGÁSBA.HOZZUK.A.JÖVŐT.
A KIRCHHOFF Automotive az autóipar fejlesztő partnereként működik közre a jármű karosszéria típusok 
komplex fém és hibrid szerkezeti elemeinek előállításában. 230 éves német tulajdonú családi vállalkozás 

esztergomi gyáregységébe keresünk olyan céltudatos kollégákat, akik részesei szeretnének lenni egy dina-
mikusan fejlődő vállalatnak. Autóipari beszállítóként világszerte több mint 10500 munkavállalóval vagyunk jelen.  

További információért kérem, látogasson el honlapunkra: www.kirchhoff-automotive.com
Csatlakozzon egy kiváló csapathoz a következő pozícióban:

Elvárások:
• Iskolai végzettség: 8 általános
• Targoncavezető jogosítvány
• Szakmai gyakorlat követelmény (1 év)
• 3 műszak / folyamatos 12 órás műszak vállalása
Előny:
• Milkrun, raktározási szakmai tapasztalat
• Jó fi zikai állapot, magasfokú munkabírás és rugalmasság
Feladatok:
• Termékek fi zikai mozgatása
• Üzemi 5S fenntartása
• Precíz, balesetmentes árumozgatás 
Amit kínálunk:
• Bejárási támogatás és havi bónusz
• Iskolakezdési támogatás és hűségjutalom
• Vásárlási és szolgáltatási kedvezmények
• Prémium autógyártók közvetlen beszállítója
• Ingyenes külső jogi, pénzügyi tanácsadás
• Csoportos élet-, és balesetbiztosítás
• Családias légkör, dinamikus, innovatív csapat

KIRCHHOFF Hungária Kft. Humán Erőforrás Osztály
2500 Esztergom, Mátyás király u. 52.
oneletrajz@kirchhoff-hungaria.hu

Jelentkezni szakmai önéletrajz elküldésével és bérigény 
feltüntetésével az alábbi módok egyikén lehet:

Targoncavezető

B kategóriás jogosítvánnyal, 
3,5 t-ás kisteherautóra sofőr 

keresünk. azonnali belépéssel. 
Tel.: 06-30/248-7469
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A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára 2 műszakos 
munkarendbe januári belépéssel keres betanított munkára

AuTóÜlÉs ÖssZesZerelőkeT 
rAkTárOs

TArgOncás
Az ideális jelentkező: 
- Jól bírja a monoton állómunkát,
- Szívesen dolgozik csapatban
- Megbízható
- Érdekli a japán termelési 
   technológia 

Amit kínálunk:
- Törvényes, bejelentett 
   munkalehetőség
- Ingyenes céges buszjárat, 
- Cafeteria 
- Nemzetközi munkakörnyezet

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:   folyamatos
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Írásbeli önéletrajzokat következő posta-, 

vagy e-mail címre várjuk: 
Magyar Toyo Seat K� ., Személyzeti osztály, 2536 Nyergesújfalu Ipari park 2.

a� zelne@magyartoyoseat.hu vagy hr@magyartoyoseat.hu

A Magyar Toyo Seat K� . nyergesújfalui gyára munkatársat keres a 
következő munkakörbe:

kArbAnTArTó
A MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ 
FŐBB FELADATOK: 
•  Karbantartási feladatok 
•  Automatizálási feladatok 
•  Épületgépészeti üzemeltetés 
AJÁNLATUNK:
•  versenyképes fi zetés; cafeteria
•  Csapatmunka lehetősége egy 
    dinamikus, lendületes közösségben
•  képzések

FELTÉTELEK:
•  Villanyszerelő vagy elektronikai 
    műszerész végzettség 
•  Automatizálási, PLC 
    programozási tapasztalat
•  Rugalmasság, tanulékonyság, 
    terhelhetőség, precíz, hatékony és 
    gyors munkavégzés
•  Számítástechnikai ismeretek

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:   folyamatos
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Írásbeli önéletrajzokat következő posta-, 

vagy e-mail címre várjuk: 
Magyar Toyo Seat K� ., Személyzeti osztály, 2536 Nyergesújfalu Ipari park 2.

a� zelne@magyartoyoseat.hu vagy hr@magyartoyoseat.hu

Fényképes önéletrajzot 
az alábbi e-mail címre 

várjuk:
spedpackkft@gmail.com

Érdeklődni:
Tel.: 06-30-678-1998

számon lehet.
 

Sped-Pack Kft., 
csomagolóanyag 

gyártással 
foglalkozó cég 

belföldi 

SOFŐRÖK 
jelentkezését várja.

Feltétel: GKI, C + E 
jogosítvány.
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Raktáros targoncavezető

Jelentkezések módja:
Magyar nyelvű, fényképpel ellátott önéletrajzokat, bruttó 
� zetési igény megjelölésével a hr@eurasia.hu e-mail címre 

kérjük elküldeni, vagy postai úton az 
Eurasia Logistics Kft, 2500 Esztergom, Mátyás király u. 46. címre

Esztergomi Raktáraiba keres munkatársakat

munkakörbe, Többmûszakos munkarendbe

Dolgozni szeretnél? 
Gyere Hozzánk, vár az Eurasia Logistics Kft.!

Nálunk mindig lesz munkád!

AmiT KÍnálUnK:
•    Megbízható, hosszú távú munkalehetőség,
•    Biztos versenyképes fi zetés,
•    Teljesítmény értékelés alapján további juttatások,
•    Határozatlan idejű munkaszerződés,
•    Étkezési utalvány,
•    Pótlékok, túlórák kifi zetése,
•    Munkaruhák, védőfelszerelések biztosítása,
•    Törvény által meghatározott jegyek, bérletek megtérítése,
•    Pihenőidőt, szabadságot biztosítunk. 

FElADAT:
•   Árumozgatás targoncával
•   Raktári gépi és kézi anyagkezelés

ElváráSoK:
•   Érvényes targoncavezetői jogosítvány (3324-es vezető üléses, 
      illetve OKJ bizonyítvány előnyt jelent)
•   MIN. 23 ÉV MAGABIZTOS TARGONCAVEZETŐI GYAKORLAT
•   Minimum Általános Iskolai végzettség
•   Erkölcsi bizonyítvány
•   Esztergom vagy környéki lakhely

Az Eurasia Logistics Kft. 1992 óta egy japán anyavállalat magyarországi 
leányvállalata. Cégünk komplex logisztikai szolgaltatással foglalkozik. 

Manapság mást sem hallani a TV híradókban, hogy nő az ország 
gazdasági GDP (életszínvonal) mutatója az autóiparnak köszönhetően.

Ennek a folyamatosan növekedő csapatnak tagja lehetsz, hozzájárulhatsz 
az autóipar, ezáltal az Ország fejlődéséhez.

Az EURASIA LOGISTICS Kft. esztergomi telephelyére
keres munkatársat, két-mûszakos munkarendbe

munkakörbe
FElADAT:
•   Diszpécseri munkakör betöltése
•   Fuvarokmányban foglaltak helyességének ellenőrzése
•   Fuvarozók megfelelő kirakodási helyre irányítása 
•   Fuvarokmányok kezelése és irattározása
•   Kapcsolattartás az alkatrész beszállítói és raktári osztályokkal
ElváráSoK:
•   Minimum középfokú iskolai végzettség / Logisztikai 
      végzettség ill. tapasztalat előnyt jelent
•   Legalább alapszintű angol nyelvtudás (magasabb szint, 
      ill. további idegen nyelv ismerete előnyt jelent)
•   Jó kommunikációs készség
•   Adminisztrációs készség/gyakorlat
•   Magabiztos számítástechnikai gyakorlat
AmiT KÍnálUnK:
•   Biztos vállalati háttér 
•   Versenyképes fi zetés + juttatások
•   Szakmai fejlődési lehetőség

DISZPÉCSER

Apró
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 25 éve van jelen a
magyar élelmiszer- kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt
Magyarország egyik meghatározó, országos élelmiszer és napi
cikk kereskedelmi láncává vált.  Az ország egyik vezető kis ke res -
ke delmi láncaként a SPAR sikerének egyik kulcsa a dolgozóiban
rejlik, akiknek szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet,
színvonalas munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk
elismeréseként.

Munkatársakat keresünk 
SPAR Szupermarketjeinkbe Dunakeszire, Pomázra

és Szentendrére, az alábbi pozíciókra: 

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Szakmai önéletrajzát feltöltheti a www.spar.hu oldalon
a Karrier menüpont alatt vagy elküldheti a
karrier@spar.hu email címre. 

AMIT KÍNÁLUNK:
• stabil háttér és folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, 

• változatos kihívásokkal teli munkakör,
• dinamikus csapat, 

• versenyképes jövedelem.

SZAKELADÓ  
PÉNZTÁROS 

KONYHAI KISEGÍTŐ 
HENTES  

RÉSZLEGVEZETŐ 

ELVÁRÁSOK:
• hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,

• szakma iránti elhivatottság,
• jó kommunikációs készség,

• gyors, lendületes munkavégzés.

német érdekeltségű cég 
piliscsabai telephelyére 

keresünk munkatársakat az 
alábbi munkakörök 

betöltésére:

érdeklődni: Struba Krisztián Karbantartás vezetőnél
 Tel.: +36/30-498-17-49 mail.: k.struba@euroknife.com

levelezési cím: EuroKnife Bt. 2081, Piliscsaba Kálvária u. 50-52. 

KArBAnTArTÓ villAnYSzErElŐ  
FElADATKör: - hagyományos, nC és CnC vezérlésű forgácsoló 
                                     gépek elektromos javítása
végzETTSég:  - szakirányú iskolai végzettség
mUnKArEnD: - 8 órás, két műszakos 
ElváráSoK:    - szakmai tapasztalat
                                  - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés
ElŐnY:                - SiEmEnS vezérlési ismeretek

   KArBAnTArTÓ 
FElADATKör: - fémforgácsoló gépek mechanikus és hidraulikus 
                                   javítása                                    
végzETTSég:  - szakirányú iskolai végzettség
mUnKArEnD: - 8 órás, két műszakos 
ElváráSoK:     - szakmai tapasztalat
                                   - felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés
                                 
AmiT KÍnálUnK:  bejelentett állás, versenyképes alapbér,               
                műszakpótlék, ingyenes céges buszjárat, cafetéria juttatás

ÁLLÁS

Temetői, fizikai munkára munkatár-
sat keresünk. Feltétel: jó fizikum, ápolt 
megjelenés, józan életmód. Jelentkez-
ni (lehetőleg fényképes) rövid szakmai 
önéletrajzzal lehet, a lakhazizs@gmail.
com e-mail címen. Az önéletrajzokat 
személyesen is le lehet adni bármelyik 
Léthé Temetkezési irodában. Jelentke-
zőket elsősorban Dorog és Lábatlan tér-
ségéből várunk jogosítvány előny, de 
nem feltétel.

Pilisjászfalui panzió és szabadidőköz-
pontba azonnali belépéssel keresünk fő 
és mellékállásba pultosokat. Jelentkez-
ni: info@topiqcenter.hu

Közép vagy felsőfokú végzettséggel 
rendelkező, önállóan dolgozni tudó, pre-
cíz szakmai tapasztalattal rendelkező, 
nagy teherbírású adminisztrátort kere-
sünk. Feltételek: vakon gépelés, számí-
tógépes ismeret és tudás/ Word, Excel/, 
jogosítvány / gyakorlott vezetési tapasz-
talat/ Önéletrajzokat: dorog2015@gmail.
com címre kérnénk.

Fodrászt keresek gyakorlattal, alkalma-
zottnak. 06(20)385-3296  

Dorogi edzőterembe aerobic oktatót 
keresünk.06-20/967-0511

Pilisvörösvári üzembe TARGONCÁS 
GÉPKEZELŐKET, és BETANÍTOTT MUN-
KÁRA keresünk munkavállalókat. Kiemel-
kedő bérezés, egyéni bejárás. Jelent-
kezni: 06-30-483-3737 allas5@
jobconcept.hu

A Kristály Szépségházba meg-
bízható takarítónőt keresünk!!!! 
06-20/967-0511

Másodállásban tapasztalt gépkezelő-
gépszerelő munkatársat keresünk Nagy-
sápra. Jelentkezni: +36/70/666-69-17

Múzeumkert Étterem és Koktélbár  
AZONNALI BELÉPÉSSEL, gyakorlattal ren-
delkező, társalgási szinten nyelvet beszé-
lő FELSZOLGÁLÓT keres. Jelentkezni 
12-17-ig személyesen önéletrajzzal vagy 
a 33/404-440, 06-30/435-18-19.

BAJNAI telephelyre KŐFARAGÓ szak-
munkást keresek. 0630/525-1971

A KIENLE + SPIESS HUNGARY KFT. 
Gépbeállító munkatársakat keres! Tel-
jes munkaidőben, határozatlan idejű 
munkakezdéssel. A jelentkezéseket a 
palyazatok@kienle-spiess.com e-mail 
címre várjuk!

Alkalmi takarítókat keresünk Esztergom-
ba hétvégi munkavégzésre Érd: 8.00-
17.00 06-30/184-2912

Tatabányai Ipari Parkba műszaki vég-
zettséggel rendelkező gépbeállító-
kat keresünk folyamatos munkarend-
be. Utazás biztosított. Érd: 8.00-17.00 
06-70/241-9427

A visegrádi Hotel Silvanus azonnali mun-
kakezdéssel keres férfi segédmunkást, 
cukrászt, szakácsot, szobalányt és éjsza-
kai recepcióst. A fényképes önéletrajzo-
kat a konyveles@hotelsilvanus.hu e-mail 
címre várjuk. (26) 597-511

Most megemelt bérekkel várja a SUZU-
KI! Jelentkezzen gyártósori operátor és 
targoncavezetői pozícióra!Minden ked-
den és csütörtökön 8.30-kor, a tesztírás  
a Suzuki Zrt-nél! Esztergom, Schweidel 
József út 52.
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Esztergom-Kertvárosi 
telephelyünkre 
munkatársakat 

keresünk:

gYárTósOrI ÖssZesZerelő
ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:                                                                       
- Általános iskolai végzettség
- Monotonitástűrés
- Precíz munkavégzés
- Jó kézügyesség

FŐBB FELADATOK:
- Elektronikai alkatrészek összeszerelése 
- Alkatrészek válogatása, ellenőrzése

AMIT CÉGÜNK KÍNÁL:
- Modern munkakörnyezet
- Hosszútávú munkalehetőség
- Erzsébet-utalvány

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Esztergom- Kertváros

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette 

érdeklődését és a kiírási feltételeknek megfelel, 
fényképes magyar nyelvű önéletrajzát a hr@i-pro.hu címre várjuk!  Kapcsolattartó személy: Tihanyi Roland 06-20-457-6598

BARTA INGATLANKÖZVETÍTŐ
Esztergom, Kiss J. út 48.;  Tel: 33/415-583; 

www.barta.ingatlanforras.hu; barta-ingkoz@vnet.hu

Lakás Esztergom:Sugár u.III,em 49 nm,2 szoba,új nyílászárók,villanyfűt,beépített konyha  7,2MFt
Móricz Zs u, 2szoba hallos fsz,erkély, 55m2 , jó állapot, részben új nyílászárók,redőnyök         7,6MFt
Rozetti u, 55nm két szoba erkély,új külső nyílászárók villany fűtés,csere fszi egy szobásra         6,5MFt
Irinyi ltp,1+félszoba,43m2,III.em,villanyfűt,új nyílászárók,homlokzat szigetlve,felújítot tömb7,2MFt
Siszler u,belváros,150 nm telek,két szint, 4 hálószoba+nappali,garázs,gázfűtés,üres,                28 MFt
Családi ház, Egom: Vaskapui út 350 nm telek,7szoba 270 nm,garázs,panoráma,terasz      29,5MFt
Prímás lakópark, ikerház, új építésű, 468m2 telek, 3 szoba + nappali, 133m2, gázfűtés,          29,9MFt
Bazilika környékén, kis családi h., 155m2 telek, 2 szoba, 52m2, gázfűtés, garázs, jó állapot       8,9MFt
Bocskoros u sorház, 5szoba 120nm, szuterén, garázs, 2fürdő, új nyílászárók, gázfűtés               24,5MFt
Házrész Kossuth u belváros,200nm telek,2 szoba,90nm,gáz fűtés,felújított,mellék épület        11MFt
Lakatos J. u,447m2 telek, két szint, 3+2 félszoba, garázs, pince, gáz fűtés, 2 generációs              23MFt
Simor J u.1szoba, 38nm, fsz, házrész, udvar, gázfűtés,galériázható, üres költözhető jó állapot     6MFt                                                                                                                                          
Mátyás k u. 766nm, telek 3 szoba,+30 nm műhely, gáz , és cserép k fűtés, pince, présház                   15MFt
Pöltenberg u,299 nm telek 1+félszoba, cserép kályha fütés, mellék épületek, pince, kapualj    8,6MFt
Építési telek: Gesztenyés lakópark, összközmű, 3235m2, 36 lakásos társasház építhető          30MFt
Temető út, 1298nm öszközmű, panorámás telek 8MFt  - Siszler út 1800m2, panorámás telek 8MFt 
Egom-Kertv: Hőtáv u, 800m2 telek, 3,5szoba,120m2, újnyílászárók, gázfűt, garázs, mellék ép 18MFt
Tát  Fő út:1918m2 telek, 3szoba,100nm, jó állapot, gáz fűtés, garázs,mellék épületek, kapualj 17MFt
Lábatlan:Dózsa Gy u,900m2telek,4szoba,nappali,felújított,két generációs,gáz fűtés,garázs  16MFt
Dorog: Arany J u 880m2 telek,2+2fél szoba+nappali,120nm,garázs,műhely, költözhető      13,9MFt

Eladás esetén bruttó 2% munkadíjért dolgozunk!

Eladó Nyergesújfalun családi ház, 1299 
nm telekkel, ÁRON ALUL 3 szoba, 100m2, 
gázfűtés, részben felújított, üres, költöz-
hető. Lakáscsere beszámítással is. Ár: 15 
MFt;  +36 20 421-4557

Eladó építési telek Kettős pince (Döbön 
kút) 919m2. A telek két úttal határos, 
víz, villany lehetőség adott. Ár: 5,5 MFt; 
+36 20 421-4557

Eladó Esztergom örökpanorámás ház 
zöldövezeti, csendes helyen, 846 nm 
telekkel, lakótér 330 m2, garázs, szute-
rén, pince, központi és  2 cserép kályha-
fűtés. Ár: 63MFt; +36 20/421-4557

Eladó, Esztergomban Rudnai tér-Árpád 
u sarok, vendéglátói, üzleti, szolgáltatói, 
kereskedelmi célra alkalmas, 599m2 tel-
ken, kocsi beállóval az udvarra, 337m2 
beépített, két utcára nyíló ingatlan. Ár: 
45MFt; +36 20/421-4557

Monteverdi utca, csendes környék, I. 
emeleti, 2,5 szoba. 75m2 nagy erkélyes, 
gáz fűtéses, jó állapotú, panorámás. Ár: 
13MFt; +36 20/421-4557

Eladó Bánomi Ltp 2 szoba.49m2, I. eme-
leti lakás. Hőszigetelt homlokzat. Ár; 
7,5MFt.  +36 20/421-4557

AZ IRODA MUNKA DÍJA 2%.

 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  
Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

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.

Műanyag lökhárítók és minden 
egyéb műanyag alkatrész javítása!

Generátorok, önindítók javítása!

www.v ihar iau to .hu

 Akkumulátorok 

AKCIÓS 
        áron!

AUTÓBÉRLÉS

bÉrelheTő:

30/994-4871  
20/464-3271

FurgOn •  sZeMÉlYAuTó
kIsTeherAuTó • AuTósZállíTó

AUTÓMENTÉS
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A Magyar Toyo Seat Kft. nyergesúj-
falui gyára kétműszakos munkarend-
be januári belépéssel keres betanított 
munkára AUTÓÜLÉS ÖSSZESZERELŐ-
KET, RAKTÁROS ÉS TARGONCÁS mun-
kaerőt. A jelentkezés határideje: folya-
matos.  Az írásbeli önéletrajzokat az 
afizelne@magyartoyoseat.hu, vagy a hr@
magyartoyoseat.hu e-mail címre várjuk. 
Ezen kívül postai úton: Magyar Toyo Seat 
Kft. Személyzeti Osztály, Nyergesújfalu, 
2536. Ipari Park 2.

A Magyar Toyo Seat Kft. nyergesújfalui 
gyára munkaerőt keres KARBANTARTÓI 
munkakör betöltéséhez. A jelentkezés 
határideje: folyamatos.  Az írásbeli önélet-
rajzokat az afizelne@magyartoyoseat.hu, 
vagy a hr@magyartoyoseat.hu e-mail 
címre várjuk. Ezen kívül postai úton: 
Magyar Toyo Seat Kft. Személyzeti Osz-
tály, Nyergesújfalu, 2536. Ipari Park 2.

GÉPBEÁLLÍTÓ ÉS TARGONCÁS munka-
erőt keresünk Esztergom környékéről, 
esztergomi telephelyünkre. Kétműsza-
kos munkarend, bejárás céges busszal. 
A jelentkezőktől fényképes önéletrajzot 
várunk! A targoncás munkához szakmai 
tapasztalat szükséges. 06-30-825-
60-72 spedpackkft@gmail.com

A THAI PRESIDENT FOODS (HUNGA-
RY KFT.) esztergomi tésztagyártó üze-
mébe januári kezdéssel,  két műszakos 
munkarendbe keres operátort és kazán-
gépészt. A fényképes jelentkezéseket a 
HR@MAMA.CO.HU e-mail címre várjuk.

A WORKMATE KFT. azonnali kezdés-
sel, betanított munkára női-és férfi 
operátorokat keres!Fényképes önélet-
rajzát az alábbi e-mail címre várjuk 
workmateteamkft@gmail.com vagy 
telefonon, munkaidőben a 06-30-
655-2044-es tel.számon. A munkavég-
zés helye: Esztergom, Ipari Park.

A PEMÜ Műanyagipari Zrt. GÉPKEZELŐI 
munkakörbe keres betanított munká-
ra, 3 műszakos munkarendbe, azonna-
li kezdéssel munkatársakat. A jelentke-
zők önéletrajzát a t.szaborita@pemu.hu 
e-mail címre várjuk. Érdeklődni  (26) 
561-200-as tel.számon lehet.

Jelentkezését várom az 
alábbi elérhetőségeken:
zsírsütő üzem Bajna, 

Klapka utca 7. 
(Császárzsemle épület)
SZALMÁS KATALIN  
Tel.: 30/419 2524 

 kszalmas@gmail.com

A hungArO Fett kft. 

     ZsírsÜTő
FElADAToK:
• Alapanyag előkészítése
• Zsírsütés
• Munkaterület takarítása
ElváráSoK:
• Pontos munkavégzés
• Csapatmunka
• Tiszta, rendezett ápolt megjelenés
ElŐnYT JElEnT:
• Élelmiszeripari munkatapasztalat

Férfi  munkatársat 
keres az alábbi 
munkakörbe

Piliscsabai Rozifa Kft. a következő 
állást hirdeti meg: 

beTAníTOTT segÉdMunkás
Nagy múltra visszatekintő raklapgyártó cégünk munkatársat keres, 

BETAnÍToTT SEgéDmUnKáS munkakörbe.
Minimum elvárás szakmunkás iskolai végzettség.

Előny faipari munkatapasztalat és számítógépes ismeret.  munkaidő: 6-16.
Kezdő fi zetés nettó 150.000-160.000 Ft, hosszú távú munkalehetőség. 

Magyar nyelvű önéletrajzot a következő e-mail címre várjuk: 
info@raklapgyartas.hu, vagy személyesen is leadható 

Piliscsaba, Kálvária u. 50-52.Tel.: +36-26/375-359

Az Eurasia Logistics Kft.esztergomi rak-
táraiba keres munkatársakat raktáros tar-
goncavezetői munkakörbe, több műsza-
kos munkarendbe. Valamint felvételt hir-
det esztergomi telephelyére, logisztikai 
asszisztens munkakörbe. A fényképpel 
ellátott önéletrajzokat a bruttó fizetési 
igény megjelölésével a hr.@eurasia.hu 
e-mail címre várják, vagy postai úton az 
Eurasia Logistics Kft. 2500. Esztergom, 
Mátyás király u. 46-os címre.

A HUNGAROFETT KFT. férfi munkatársat 
keres zsírsütő munkakörbe! Jelentkezni 
lehet a 06-30-419-2524-es tel.szá-
mon, vagy a kszalmas@gmail.com e-mail 
címen.

Az I-PRO HUNGARY esztergom-kertvárosi 
telephelyére gyártósori összeszerelő 
munkatársat keres. Fényképes, magyar 
nyelvű önéletrajzát a hr@i-pro.hu e-mail 
címre várjuk! Kapcsolattartó személy: 
Tihanyi Roland - 06-20-457-6798.

A REFLEX KFT. autószerelő munkatár-
sat keres, hosszútávra! Jelentkezni sze-
mélyesen lehet a 2510 Dorog, Esztergo-
mi út 27. szám alatt, vagy telefonon a 
06-30-9919-657-es tel.számon lehet. 
E-mail: reflex@invitel.hu

Egyéb szakiparban jártas szerkezeti laka-
tost felveszek. 06-30/9522-982

INGATLAN

Esztergomban a Béke téren 3.emeleti, 
2 szobás felújított, erkélyes lakás eladó! 
Érdeklődni lehet : 06-30-608-0036-
os telefonszámon.

Eladó, Dorogon 3 szobás, III. emeleti, 
egyedi fűtéses lakás. 06-20/989-6663

Eladó Esztergom-kertvárosban felújítan-
dó családi ház, 2 lakrész külön bejárat-
tal. Az egyik: 3 szoba, fürdőszoba, elő-
szoba, a ház alatt pince. A másik: 1 szo-
ba, konyha, fürdőszoba. Az udvaron fel-
újított kút található, 942m2 szőlős telek. 
Irányár:11,5M Ft. Alkuképes! Sürgős!!! 
+3620/ 591-6280

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT 
INGATLANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY 
LAKÁST VENNÉK! OTTLAKÁS NÉL-
KÜL ÉLETJÁRADÉKKAL, ELTARTÁSSAL 
06(30)950-3134

Esztergomban, Budai-Nagy A. út elején 
kétszobás I. emeleti, erkélyes lakás eladó. 
06-20/431-7754

Eladó Piliscsaba-Klotild-ligeten 2 szin-
tes 200nm-es összkomfortos ház. Ir.ár.: 
36MFt 06-26/375-091

Tokodi pincéknél felújított, összkom-
fortos, téliesített faház jellegű téglaépü-
let, saját kúttal, pincével, melléképülettel 
eladó. Lakható terület 70 nm, 700 nm-
es telken. Jól megközelíthető, Tokodtól 4 
km-re. I.ár: 3,8 M Ft. 06-20/224-1415

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. 
Házhoz megyek! Készpénzzel fizetek. 
06-20/519-6079
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burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46
+421/903-01-99-54

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

11.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
13.000 Ft/m3

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

kiszállítás szlovákiában is!

 
TŰZIFA AkcIó!

MArIAnn TŰZIFA 
ÉrTÉkesíTÉs

Tölgy, Bükk, gyertyán hasítva, 
ömlesztett m3 = 1mx1mx1m.

11.900 Ft/m3

4m3 -től 11.500 Ft/m3

Akác - hasítva, ömlesztve.
13.500 Ft/m3

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

sZlOvákIábAn Is!

Tel: 06-20/251-63-75 vagy
+421/944-68-90-66

TŰZIFA AKCIÓ
Tölgy, bükk, gyertyán 

hasítva m3-ben (1mx1mx1m) 
2m3   =   23.800 Ft
3m3  =   35.700 Ft
4m3  =   46.000 Ft

Akác megrendelhető 13.500Ft/m3

díjtalan házhoz szállítás!
A mennyiség és a minőség,
a teherautón ellenőrizhető!

sorbanrakott tüzifa rendelhető!

Szekér István +36-20/4450-159

TŰZIFA

TŰZIFA AKCIÓ!
Tölgy, cser, bükk: 11.500 Ft/m3

Akác: 11.900 Ft/m3 hasítva, ömlesztve

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

Veres Zsolt
tüzelőanyag kereskedő

Tölgy, bükk, gyertyán ömlesztve
11.900 Ft/m3

4m3-től 11.500 Ft/m3

KALODÁS TŰZIFA 2 m3 tölgy, bükk
gyertyán összerakva 32.000 Ft.

/1 m3 16.000 Ft /
Minőség és mennyiség

 ellenőrizhető a teherautón!
SZENEK RENDELHETŐK!

2 m3-től, 20km-es körzetben ingyenes kiszállítás.

Tel:. 06-70/335-66-42

TeTőjAvíTás

brIkeTT FuTár

kApuTechnIkA

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, 
BONTÁS NÉLKÜL, CSATORNA KAMERÁZÁS, 
HIBAHELY MEGHATÁROZÁS, GARANCIA!

TEL.:06-20-336-1583, 06-30-31-3855

duguláselháríTás

pAlATeTők
bontásnélküli felújítása, 

szigetelése színes, mintás 
zsindelylemez ráolvasztással,  

15 év garanciával, referenciákkal.
Tetőfelújítások, átfedések, javítások.

Korrekt ár,  precíz munka.

A k c I ó !
ingyen kéményfelújítás, 

50%   ereszcsatorna felszerelés.
Tavaszi feliratkozóknak (2016. febr. 15-ig) 

25-30%   kedvezmény! 
Tel.:06-20/328-0466

duguláselháríTás

ruhATIsZTíTó

Penészmentesítés. Nyílászárók pasz-
szítása, szigetelése, redőnyök, rovar-
hálók, árnyékolók, szalagfüggö-
nyök, harmonikaajtók, javítása, készí-
tése. www.peneszmentesites.hu 
06(30)294-6022

Fuvarozás és olcsó építőipari anyagok 
szállítását vállalom! 06/20-218-4114

BURKOLÁS! BELSŐ-KÜLSŐ CSEMPÉ-
ZÉS, METLAKIZÁS. GYORSAN, SZÉPEN, 
OLCSÓN. ELŐJEGYZŐKNEK KEDVEZMÉ-
NYES ÁR! 06-20/328-0466

KÖLTÖZTETÉS! Fuvarozás! 
06-30/739-1031

MELLÉKÉPÜLETEK BONTÁSA! 
Sittszállítás!! 06-30/739-1031

Duguláselhárítás falbontás nélkül, 
0-24-ig zsírtalanítás, csatornatisztí-
tás géppel, hétvégén is, garanciával. 
70/233-0673.

Sittet, szemetet és veszélyes hulladékot 
elszállítunk! 06-20/476-2356

Ács és kőműves munkát vállalunk gyor-
san, olcsón! 06-20/475-2356

ÖNGYÓGYÍTÁS@GMAIL.COM Alterna-
tív állapotfelmérés, egészségének meg-
felelő, táplálkozási tanácsadás! Szak-
embertől! (élelmiszer-ipari mérnök) 
0036-70-63-229-65.

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívü-
li árengedmény! Árainkról bőveb-
ben: www.varrogepszerviz.net 
06-70/565-2922.

BIOPEDIKÜR-MANIKÜR Gyógynövényes 
lábáztatás. Fájdalomcsillapítás szükség 
esetén. Maximális fertőtlenítés! PRECÍZ 
MUNKA-IGÉNYES LÁBAK. A szolgáltatás 
végén lábmasszázs. HÍVÁSRA HÁZHOZ 
MEGYEK! HÉTVÉGÉN IS DOLGOZOM! Idő-
sek és problémás lábúak jelentkezését is 
várom. 06(30)210-44-68.

RÉGISÉG

Tanárdiplomás régiséggyűjtő antik köny-
veket, régi tárgyakat, képeslapokat kész-
pénzért vásárol. 06-30/99-45-943

SZOLGÁLTATÁS

16 személyes autóbusszal vállalunk 
belföldi - és nemzetközi személyszállí-
tást csoportok részére, egynapos belföl-
di kirándulások szervezését és lebonyo-
lítását, esküvők, rendezvények résztve-
vőinek szállítását. +36-70-336-3514, 
weboldal: www.ddperfekt.eu

Sorselemzés születési dátumból és Tarot 
kártyából. Ha kíváncsi, milyen lehetősé-
gei vannak a közeljövőben, akkor hív-
jon bátran! Időpontegyeztetés: 06 70 
511- 3782

Kecskés Tamás kőműves mester vállal : 
KŐMŰVES  ÉS BURKOLÓ MUNKÁK, TÉR-
KÖVEZÉS, HŐSZIGETELÉS, GIPSZKARTO-
NOZÁS ÉS FESTÉS. NYUGDÍJAS KEDVEZ-
MÉNY -15%! +36-70/941-7152

Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, 
javítás, csatornázás. Korrekt árakon, 
rövid határidővel. Hibaelhárítás 0-24. 
06-30/622-6835

Villanyszerelés! Házak, lakások fel-
újítása,  villanybojler takarítás,  biz-
tosítéktábla szerelés. Hibaelhárítás. 
06-31/318-2609

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS KARBANTAR-
TÁS, BEÜZEMELÉS! Körösladányi Lász-
ló 06-30/244-2092

Nehezen megközelíthető helyre fuvaro-
zást vállalok, 4 kerék meghajtású teher-
autóval! 20-218-4114

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

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ telepítése! 
PALACKOS ÉS VEZETÉKES GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK garancia utáni javítása, éven-
ként kétszeri időszakos ELLENŐRZÉSE, 
KARBANTARTÁSA, LAKÁSFELÚJÍTÁSI 
TANÁCSADÁS. MOFÉM csaptelepek javí-
tása. Fali kazánok, átfolyó rendszerű víz-
melegítők. Ifj. Szabó Imre GÁZKÉSZÜLÉK-
SZERELŐ 06-30/950-3134

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

Roncsautóját megvásárolom adásvételi 
szerződéssel. 06-20/476-2356

BÉRLEMÉNY

Kiadó Táton 130 nm-es ipari árammal 
ellátott külön bejáratú terület, ipari táro-
lónak raktárnak vagy műhelynek. 06 
20 /218 4114 

Kiadó Táton összkomfortos 3 szobás, 
családi ház kerttel, nagy udvarral. 20/ 
218 4114

Esztergom-kertvárosi gumis műhely 
kiadó. 06-20/416-5028

Esztergomban a Fő úton, 32 éve működő 
sportáru és horgászbolt bérleti joga áru-
készlettel, berendezéssel eladó. 06-
20/431-7754, 06-33/402-774

Albérlet kiadó, 35 m2 egyedi cserépkály-
hafűtés, 2.emelet Esztergom, Semmel-
weis utca.06-20/ 957-9757

OKTATÁS

Általános iskolás gyermekeknek zon-
gora- és szolfézsoktatást vállalok! 
06-20/238-5112

Frissítő test-és talpmasszázs tanfolyam 
indul Esztergomban. Végzettség munka-
vállalásra jogosít.  NYTSZ: 04-0122-06. 
Továbbképzési lehetőségről érdeklődni. 
06-20/9762-111

VEGYES

Búza, kukorica, árpa 6800 Ft. Ingyen ház-
hoz szállítva. 06-30/542-2176

Gyűjtő vásárolna régiségeket, hagyaté-
kot KORREKT ÁRON. 06-70/251-39-15

Eladó 100x50 cm-es vászonzsák (ter-
ménytárolásra) 06-20/268-5533

Gázkészülék alkatrészeket keresek. 
06-30/9503-134

Saját készítésű házi fehérbor eladó: 
280 Ft/ l. Érdeklődni 14 óra után! 
06-30/967-6933

Fürjtojás őstermelőtől folyamatosan kap-
ható 20 Ft/db. Dorog, Szent Imre u. 50. 
06(30)412-0370

Bármilyen szarvasagancsot vásárolok 
hagyatékból. 06-20/476-2356

SZARVASAGANCS, hullottagancs 
hagyaték felvásárlás készpénzfize-
téssel napi aktuális legjobb áron. 
06-30/981-30-95

VADÁSZHÁZAMBA trófeákat, hullott 
szarvasagancsot, vadászhagyatékokat, 
gyűjteményeket vásárolok 5000- 65000 
Ft-ig. 06-30/849-47-86

TÁRSKERESÉS

Luxus körülmények között élő, 49 éves 
(182/94), sportos, sármos üzletember, 
akinek a belső lelki világa a 10-es ská-
lán minimum 9-es, kimondottan csinos, 
vékony testalkatú, szolid, önmagára és 
társaságára igényes, őszinte társát kere-
si hosszútávú kapcsolatra 40 éves korig. 
06-30/501-0434 (visszahívom!)

ÁLLAT

Bak nyúl eladó! 06-33/468-568
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PONTOS SZÁLLÍTÁS, MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG
KORREKT ÜGYINTÉZÉS MELLÉBESZÉLÉS NÉLKÜL.

405060% KEDVEZMÉNY?
Beszéljenek az árak a kedvezmények helyett!

06 20 233 82 22 vagy 06 33 400 070
nyilaszaroarajanlat@gmail.com

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT TŐLÜNK IS, MIELŐTT DÖNT!

INGYENES FELMÉRÉS - ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS - SZÁLLÍTÁS
BONTÁS RONGÁLÁS NÉLKÜL – SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS

AJTÓABLAK
H és H 2001 Bt.

MŰAnYAg És FA nYílásZárók MInden MÉreTben.
redőnYÖk – reluXák - sZÚnYOghálók- párkánYOk

H: ZÁRVA     K-P: 0830-1600    
SZO: 0800-1200

ESZTERGOM,  
Kiss János 

Altábornagy u. 71. 

Facebook: nyílászáró mintabolt

A hideg ne legyen gondja, a raktározást
 a cég megoldja.

INGYENES RAKTÁROZÁS, HA KELL HETEKIG

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

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

i m P r E S S z U m

megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös, 
Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Leány-
vár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tát, 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.
Felelős szerkesztő: 

Földesi Márta - ügyvezető igazgató
Szerkesztőség: 

2510 Dorog, Bécsi út 40.
Tel.: (33) 403-703, 06-30/411-3921 
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu

nyomdai előállítás:  Bestprint Agency Kft.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

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

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

harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 

olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
melyek jogellenes tevékenység folytatására 

utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból 
keletkező 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!

www.szuperinfo.hu

                            dorogi székhelyén, létszám 
bővítés céljából felvételt hirdet  

Főbb feladatai: 
·         Kimenő rendelések összekészítése
·         Részvétel leltározásban
·         Bejövő áru, anyag mennyiségi és minőségi átvétel
·         Címkézés, egyéb kiegészítő árukezelés
·         Raktáron belüli áru- és anyagmozgatás
·         Kimenő áru- és anyagkezelés

A pozícióval szembeni elvárások: 
·         középfokú képesítés
·         pontos, precíz munkavégzés
·         megbízhatóság
·         targoncavezetői jogosítvány (OKJ-s bizonyítvány)
·         felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek ( Word; Excel; Outlook)

Feltétel:
·         raktározási területen szerzett tapasztalat

munkavégzés helye, napi munkaidő:
Dorog, Esztergomi út 24,  egy műszak (H-P: 8:30 -17:00)

Fényképes önéletrajzokat a 
human@drpadlo.hu email címre várjuk.   

rAKTároS munkakör betöltésére

 

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

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

Cím: 2510 Dorog, Hősök tere 3.

NAGY ÉRTÉKŰ CSERÉS INGATLANOKAT KERESÜNK!

Leinformált ügyfeleink részére albérleteket keresünk!

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

ELADÓ HÁZRÉSZ
V/T/373 Esztergom, Kossuth Lajos u. eladó 55 nm-es házrész, mely 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, spejz, erkély helyiségekből áll. Fűtése: gázcirkó. 
                           Ára: 6,5 M Ft
V/T/374 Esztergom, Kossuth Lajos u. 70 nm-es házrész, mely 2 szoba-nappa-
li, amerikai konyha, fürdőszoba, spejz, erkély helyiségekből áll. Fűtése: gázcir-
kó.                            Ára: 7,5 M Ft
V/T/375 Esztergom, Kossuth L. u. eladó: 1 szoba-konyha egyben, fürdő-
szoba helyiségből álló, közös udvaros házrész.     Ár: 3 M Ft
ÜZLET
Nyergesújfalu Fő úton kiadó üzlethelyiség, akár lottózónak, fodrászüzletnek 
alkalmas, de bármilyen tevékenységre kivehető.    
      Ár: 25.000 Ft + rezsi (1 havi kaució)
Esztergom város központjában, Kossuth L. u. eladó üzlethelyiség: 40 nm 
(2 irodahelyiség, mosdó).      Ár: 7 M Ft
LAKÁSOK
L/V/403 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. (OKTÁV Iskola mellett) 
eladó társasházi lakás: 55 nm, földszint, gáz-fűtéses, 2 szoba, zárt udvarral, 
garázzsal.                              Ár: 6,5 M Ft
L/428 Dorog, Schmidt S. ltp.-en, 2.em.-i lakás,1 szoba, konyha, fürdőszo-
ba, wc, erkély, részben felújított.                            Ár: 5,7 M Ft
L/434 Dorog, Fáy A. ltp. –en eladó 4. emeleti lakás, 58nm, 2 szoba, étke-
ző, konyha, előszoba, fürdőszoba, wc, egyedi gázfűtéses.          Ár: 7,2 M Ft
L/435 Dorog, Hám Kálmán ltp-en eladó 1. emeleti, 2 szobás teljesen felújított, 
tehermentes, panelprogramos lakás. Cserépkályha fűtéses, Schmidten 3 szo-
bás lakásra cserélne.                           Ár: 7,5 M Ft
GARÁZS
Áron alul eladó! Dorog, Csolnoki úton eladó garázs plusz pince, kb. 100 nm 
telek is tartozik hozzá.                             Ár: 1,5 M Ft
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Kibővített 
mirelitválasztékkal - 

halak, vadak - várjuk 
kedves vásárlóinkat!
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- Kolbásznak való
   sertés apróhús                 850 Ft        helyett        750Ft/kg
   10 kg felett                                                                 700 Ft/kg
- Bőrös sertéscomb        850 Ft        helyett        750 Ft/kg
- Bőrös lapocka              850 Ft        helyett        750 Ft/kg
- Szakított bőrös 
   nyers császárszalonna   850 Ft        helyett       750 Ft/kg
- Sertés apróhús (10 kg felett)                                     700 Ft/kg

FŰSZERKEVERÉKEK, SERTÉS VÉKONYBÉL, PÁCSÓ, 
SONKAPÁC FOLYAMATOSAN KAPHATÓAK! 

- Pecsenye csirkecomb    490Ft         helyett       390 Ft/kg
- Csirkeszárny                  390 Ft/kg
- Csirkemáj     790 Ft        helyett       590 Ft/kg
- Sertéslapocka (vákuumcsomagolt) 
   3-4 kg/csomag    1.090 Ft     helyett       860 Ft/kg

Vecsési savanyú káposzta kapható!

Dorog, Mária u. 31.     Az Albán pékség mellett

AuTósZerelő 
munkatársat 

keresünk hosszútávra
Jelentkezni: Refl ex Kft. 2510 

Dorog, Esztergomi út 27.
Tel: 06-30/9919-657

E-mail: refl ex@invitel.hu

kerTek, 
gYÜMÖlcsÖsÖk, 

sZőlők sZánTásA,
rOTáZásA, 

kIs TrAkTOrrAl. 

TEl: +36(30)247-8933

Anyadisznó  
vágásra eladó, 

399 Ft/Kg. 
06-30/699-3859


