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ESZTERGOM_DOROG_NYERGESÚJFALU_TATABÁNYA

    Nyak- és fejfájás szűrés

    Szemüvegkészítés, javítás,

    Napszemüvegek forgalmazása,

    Szem- és látásvizsgálat,

    Gyermek szemvizsgálat,

    Színtévesztés korrekció,

    Kontaktlencse illesztés,

    TB vénybeváltás,

    Kontaktlencse és ápolószer értékesítés,

    Szemnyomás mérés,

    Orr-fül gégészet-hallásvizsgálat,

    Hallókészülék TB térítéssel 

Er Op�kaEr Op�ka

      Nyitva tartás H-P : 9-17, szo: 9-12
    Cím: Esztergom, Vörösmarty utca 6.
   +36-33-413-108, er-op�ka@vnet.hu

    

Cégünk munkába járáshoz 
térítést biztosít.

Ha szeretnél családias környezetben,
 jó hangulatban dolgozni, 

várunk Téged!

A Höpe Vasipari Kft. 
esztergomi munkahelyre munkatársakat keres 

Önéletrajzodat várjuk a 
hope@hopekft.hu e-mail címre.

Telefon: 06-33/511-400

- LAKATOS

- LÉZERVÁGÓGÉP-kezelő

- FÉNYEZŐ (festő) 

  
    

    

Kapcsola�elvétel: +36-30/333-8944
aron.palinko@spedpack.hu

Belföldi sofőr
munkatársat keresünk azonnali kezdéssel

Elvárások:
·  C kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: 
·  Versenyképes bér és jövedelem, 
·  Telephelyen belüli fuvarozás,
·  Hosszú távú munkalehetőség, 
·  Családias légkör

Napi fix munkára keresünk munkatársat, 
ezért mindennap  lehetőséget

 biztosítunk a hazajárásra!
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 
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Esztergom, Petőfi S. utcában, közös 
udvaros, utcafronti telek eladó. 
Irányár: 6 M Ft. Tel.: +36-20/366-5698.

Középkorú házaspár életjáradéki 
szerződést kötne lakhatásért. 
Tel.: +36-70/335-0852.

Befektetés a belvárosban. 
Esztergomban a Besze János u.16-ban 
a bal oldali házrész, mely 53 
négyzetméteres egy nagyszoba /25 
m3/konyha, előszoba fürdőszoba. Az 
ingatlan előtt saját parkoló, az utca 
végén buszmegálló található. 
Infrastruktúra szempontjából nagyon 
kedvező bolt, iskola, óvoda, iskola, 
kórház, piac 500 méterre. Nagy szép 
fedett fatároló az udvarban. Felújításra 
szorul. Azonnal költözhető-üres. Vételár: 
15,9 M Ft. MAGÁNKÉZBŐL-
MAGÁNKÉZBE 06-30-210-44-68.

Keresünk készpénzes vevőink részére 
eladó házakat, lakásokat, telkeket, 
ingatlanokat. Tel.: +36-20/489-7290.

Bp., XIII. kerületi, másfél szobás lakás 
bérleti jogát cserélnénk, állampolgári 
cserével jogosultak számára. Vidéki, 
Székesfehérvár környéki kertes ház 
érdekel. Értékegyeztetéssel megoldható. 
Ár: 14 M Ft. Tel.: +36-30/552-7290.

KIADÓ SZOBA Esztergomba 1 fő  
FÉRFINAK, 60 E Ft/fő rezsivel együtt. 
Érdeklődni: +36-20/9-610-669.

Albérlet kiadó! 2 szobás lakásban, 
leinformálható 1 személynek (italozás 
kizárva). Tel.: +36-20/851-8179.

Nagysápon kiadó 2szobás családi ház 
(központban), bútorozottan, vagy 
anélkül. 100 E Ft/hó + rezsi, kaució 
szükséges. Fűtés gáz. 
Tel.: +36-30/5030-179.

Esztergomban és Esztergom-Kertváros-
ban fa behordási illetve házkörüli munkát 
keresek (megbízható fiatalember 
vagyok). Tel.: +36-20/442-13-04.

Hétvégi munkát keres (portaszolgálat, 
telefonügyelet, adatrögzítés, betanított 
könnyű fizikai, otthon végezhető) 
középkorú nő. Tel.: +36-70/617-0529.

Kőművest és festőt felveszek. 
Tel.: +36-70/941-7152.

Esztergomi vállalkozás keres műszaki 
ügyintézőt. Feladatok: karbantartások 
műszaki ügyintézése, egyeztetése. 
Elvárások: jó kommunikációs készség, 
műszaki affinitás, saját gépjármű a 
munkahelyre járáshoz. Várjuk 
önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

Vizesvágó gép kezeléséhez keresünk 
tapasztalattal rendelkező gépkezelőt, 
esztergomi munkahelyre. Műszaki rajz 
ismerete, rajz szoftver ismerete 
szükséges. Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

Esztergomi építőipari Kft. felvesz 
önállóan dolgozni tudókőművest. 
Tel.: +36-30/232-2015.

24/48-as munkakörbe keresünk vagyon-
őr kollégát  Esztergom területén működő 
telephelyünkre. A formaruházatot cégünk 
biztosítja. Felvétel fontos szempontja a 
rendezett vagyonőri papírok megléte és 
a felelőségteljes munkavégzés. Hosszú-
távú munkalehetőség 250 E Ft/hó. 
Amennyiben jelentkezne a munkára 
kérem hívja a +36-30-755-7731-es 
telefonszámot.

D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt  keresünk állandó illetve 
részmunkaidőre munkásjárat szállításá-
hoz, azonnali kezdéssel. Nyugdíjasok 
előnyben. Tel.:+36-30-621-0419.

Kert karbantartásra, épület körüli 
teendőkre megbízható munkatársat 
keresünk részmunkaidőre, (nyugdíjast 
is!) PILISMARÓTRA. 
Telefon: +36-20/324-5569.

Kert karbantartására, épület körüli 
teendőkre megbízható munkatársat 
keresünk RÉSZmunkaidőre, (nyugdíjas 
is!) PILISMARÓTRA. 
Tel.: +36-20/324-5569.

Dorogi üzembe betanított munkára, 
2 műszakos beosztásba, hosszútávú 
munkára keresünk megbízható dolgo-
zókat. Elsősorban férfiak jelentkezését 
várjuk. Targoncavezetői engedély előnyt 
jelent. Tel.: +36-30/267-1012.

Robogó kisebb hibával eladó. 
Tel.: +36-70/617-0529.

Fiat Punto Multi Jet 1.3, 2007 évjáratú, 
dízel, lejárt műszakival, első tulajdonos-
tól, reális áron eladó. Rendszeresen 
szervizelt. Téli-nyári gumikkal. Irányár: 
550.000 Ft. Tel.: !46-70/340-6354.

Átadó a hévízi  Napsugár Üdülőszövet-
kezetben  lévő apartman, 2022. március  
14. - 20. közötti turnusa. Az összkomfor-
tos apartman alkalmas 3 felnőtt, vagy 2 
felnőtt és 2 gyermek elhelyezésére. 
Ár: 50.000 Ft. 
Érdeklődni lehet: +36-30/9224-582.

Padlásról, pincéből előkerült, régi felira-
tos sörösüvegeket, szódásüvegeket és 
egyéb más palackot vennék gyűjtemé-
nyembe. Más régiségek is szóba jöhet-
nek. Esztergom +36-30/266-0062.

ÜDÜLÉS

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁL

KÍNÁL

ÁLLÁS

ALBÉRLET 

VÉTEL

JÁRMŰ

EGYÉB

Gépi forgácsolást 
vállalok

+36 30 389 9276       

Referenciák: www.huszko.hu

Facebook: 

Huszkó József e.v.

06-30/6414-368

Hidegburkolást
vállalok korrekt áron!

A Wika Kommunáltechnika Kft. 
munkatársat keres az alábbi 

munkakörbe:

FÉNYEZŐ

Jelentkezés személyesen a vállalat HR osztályán: 

2500 Esztergom, Kertész utca 2.

Elvárások:

-  Szakirányú (autófényező) végzettség

-  Releváns szakmai tapasztalat

-  Megbízható, precíz, pontos munkavégzés

-  Önállóság, terhelhetőség, rugalmasság

Amit kínálunk:

-  Egy műszakos munkarend

-  Hosszútávú, stabil munkalehetőség

-  Munkába járás támogatása

- Jelenléti Prémium

- Cafeteria

mailto:szaplonczai.sziszi06@gmail.com


Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás
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PAPLANSZERVIZ, TOLLTISZTÍTÁS

Elhasznált ágyneműjéből a tollat, pelyhet
korszerű német technológiával kitisztítva

és új pehelybiztos anginba töltve
gyönyörű PAPLANT, PÁRNÁT varrunk.

Tel.: (33)444-952, TÁT.

Esztergom és környékén 
Rövid határidő, korrekt ár, megbízható, gyors.

Utólagos páramentesítést is vállalok.
Tel.: 06-70/316-1767.

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

Építőipari gyorsszolgálat 0-24 óráig!
Éjjel-Nappal!

Omlik a vakolat? Beázik a tető?
Elromlo� a kémény?
Hívjon bizalommal!

06-33/454-048, 06-20/912-4912.

SZOLGÁLTATÁS
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)17.500 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)22.000 Ft/m3
SZABÓ ZOLTÁN
FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945
Az ár tartalmazza Esztergom 15 km-es 

körzetében a házhoz szállítás költségét is.

Vegyes tűzifa 18.000 Ft/m3
 Száraz szárított tűzifa 19.000 Ft/m3 

Erdei vegyes 33.000 Ft/m3 1,7 m

Száraz tölgy, bükk 34.000 Ft/m3 1,7 m
Gyújtós 10.000 Ft/m3

TŰZIFA AKCIÓ! 

Kis Róbert 06-70/364-3705

5
9
9
8
4
2
7

A
A

Hasíto� tűzifa tölgy, cser, bükk
1mx1mx1m dobo� m3 18.000 Ft/m3

1m tűzifa erdei m3 29.000 Ft/m3.
Ingyenes házhoz szállítással.

06-20/9286-392, 06-30/938-5541

TŰZIFA AKCIÓ!
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Szolfézs és zongora 
oktatást vállalok! 

(Dorogon)

06-20/238-5112
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Családi házak és lakások kivitelezése.
Nick László Egyéni vállalkozó

+36313236002
laszlo.nick.ev@gmail.com

Víz-,Gáz-, Fűtésszerelés

EGYÉB

Fortuna Nyomda
Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

Fortuna Nyomda
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Nyitva tartás:        H-P: 9.00-17.30

Szo: 9.00-13.00, Vas: 9.00-13.00

Tatabánya-Vértesszőlős

Határ út 1.

RENDELÉSEKET

 FELVESZÜNK:
Telefonon: +36-30/825-9623

worldbutortbanya@gmail.com
Tatabánya-Vértesszőlős

Határ út 1.

Az akció április 15-ig érvényes!

NETTY gardróbNETTY gardrób
212x160x50 cm 212x160x50 cm 
NETTY gardrób
212x160x50 cm 

DELTA DELTA 
szék szék 

DELTA 
szék 

BERTA asztal BERTA asztal 
80x80 cm80x80 cm

BERTA asztal 
80x80 cm

lEON gardróblEON gardrób
203x200x60 cm 203x200x60 cm 

lEON gardrób
203x200x60 cm 

ÚJ TERMÉK!ÚJ TERMÉK!ÚJ TERMÉK!ÚJ SZÍN!ÚJ SZÍN!ÚJ SZÍN!

ÚJ TERMÉK!ÚJ TERMÉK!ÚJ TERMÉK! ÚJ SZÍN!ÚJ SZÍN!ÚJ SZÍN!

DENVER ágykeretDENVER ágykeret
216x203,6x101,2 cm216x203,6x101,2 cm

f.f.: 130x230 cmf.f.: 130x230 cm

DENVER ágykeret
216x203,6x101,2 cm

f.f.: 130x230 cm

TARGONCAVEZETŐ
FELADATOK:

· Kamionok ki- és bepakolása

· Beérkező áruk átvétele, betárolása

· Gépi és kézi anyagmozgatás

· Áru kiadás, komissiózás

· Leltárokban való ak�v részvétel

ELVÁRÁSOK:

· Targoncavezető jogosítvány (3324, 3313, 3312),

· Targoncavezetői tapasztalat

· Számítógép felhasználó szintű ismerete

· Többműszakos munkarend vállalása (2-3 műszak, 8 óra)

ELŐNYÖK:

· Emelőgépkezelői jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:

· Modern, �szta mul�nacionális környezet

· Munkavállaló orientált, nyito� szerveze� kultúra, jó vállala� légkör és 

   remek csapat

· Versenyképes bér, Cafeteria 

· Egyéb ju�atások: Jelenlé� bónusz, teljesítmény bónusz, TRS bónusz, 

   ajánlási bónusz, mentor program, Hónap dolgozója jutalom, iskolakezdési 

   támogatás,  kedvezményes vásárlási lehetőség, ingyenes dolgozói csomagok a 

   termékekből

· Céges buszjárat (Úny, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, Esztergom-Kertváros, 

   Dorog, Tokod, Tokodaltáró, Tát) illetve egyéb munkába járás támogatás

Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársakat:

Amennyiben érdekli a fen� álláslehetőség, kérem küldje el szakmai önéletrajzát

a következő e-mail címre: lilla.gutay@lucartgroup.com

Kft.
Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata

 Nyergesújfalun zöld mezős beruházás keretében épült,

 12 000 m2-es üzemében  higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. 

Főbb terméke a hajtogato� és tekercselt kéztörlők, 

kis -és nagytekercses toale�papírok.
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