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Cégünk munkába járáshoz térítést biztosít.
Ha szeretnél családias környezetben, 

jó hangulatban dolgozni, várunk Téged!

A Höpe Vasipari Kft. 
esztergomi munkahelyre, 

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

Telefon: 06-33/511-400

munkatársakat keres
egy, illetve kétműszakos munkarendbe

HEGESZTŐ-LAKATOS,
LÉZERGÉP-KEZELŐ 
MŰSZAKVEZETŐ ÉS

FÉNYEZŐ 

Raklapgyártással foglalkozó cégünk 

férfi munkaerőt keres 

fizikai munkára, egyműszakos munkarendbe 

faipari gépek kezelésére.

AZONNALI ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Munkavégzés helye: 

Rozifa Kft. 

2081 Piliscsaba, Kálvária u. 50-52.

Jelentkezés: 

info@raklapgyartas.hu vagy 

AMIT KÍNÁLUNK

- Nettó bér:
  320.000 Ft

- Ingyen szállás

- Túlóra lehetőség
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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 jogosul-
tak számára. Vidéki, Székesfehérvár környéki 
kertes ház érdekel. Értékegyeztetéssel megold-
ható. Ár: 14 M Ft. Tel.: +36-30/552-7290.

Dorog legforgalmasabb utcájában, a megújult 
Mária utcában, az SZTK parkoló közvetlen 
közelében,45 nm-es üzlethelyiség kiadó. 
Tel.: +36-30/859-9207.

Esztergomban 2 szobás lakásban, 1 szoba, 1 
fő részére kiadó. Érdeklődni kizárólag a mega-
dott telefonszámon lehet: +36-20/851-8179.

Esztergomban, különbejáratú,1szobás, konyha, 
zuhanyzós, kályhafűtésű lakás, teljesen búto-
rozva, reálisáron kiadó. Tel.:+36-70/415-.9756.

Takarítási munkát keresek magánházaknál 
Esztergomban. Tel.:+36-30/784-0388.

Friss nyugdíjas hölgy, lányával munkát keres. 
Pl.: takarítás, idősek gondozása, sírok ápolása 
stb. Tel.:+36-30/756-3559.

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

Betegápolás háznál, ha kell 24 órában is 
Esztergom és környékén. 
Tel.:+36-70/304-5280,06-70/517-2154.

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

Esztergomban, festésben jártas munkatársat 
keresünk. Bérezés megegyezés szerint. 
Tel.: +36-33/500-840.

Önállóan dolgozni tudó kolléganőt keresünk az 
esztergomi Tescónál lévő lángosos büfébe, heti 
2-3 napra. Jelentkezni: +36-20/776-6452.

„C”, „E” kategóriás jogosítvánnyal, raklapos áru 
szállítására sofőrt keresünk kiemelt bérezéssel. 
Tel.: +36-30/913-3788.

Átadó a hévízi  Napsugár Üdülőszövetkezetben  
lévő apartman, 2021. november  8. - 21. közötti 
turnusa. Az összkomfortos apartman alkalmas 
3 felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2 gyerek elhelyezé-
sére. Ár: 40.000,- Ft. 
Érdeklődni lehet: +36-30-9224-582.

Eladók: 50 és 65 literes boroshordók, 2-3-5-10 
literes üvegballonok, 5-10-20 literes műanyag 
kannák. Vásárlás munkanapokon 15-18 óra 
között. Esztergom-Kertváros, Kolozsvári utca 4.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁLÁLLÁS

KÍNÁLALBÉRLET

ÜZLETHELYSÉG

EGYÉB

TAXITAXITAXI  
ESZTERGOMESZTERGOM

 
ESZTERGOM

+36 30 6-340-403

+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

Gépi forgácsolást 
vállalok

Érdeklődni a 

06-30-331-7437 
számon lehet.

A sü�ői 
Jankó Vendéglőbe

szakácsot,
pizzaszakácsot, 

konyhai kisegítőt 
és

futárt 
(saját autóval rendelkező)

munkatársat keresünk!

EGYÉB

Önállóan dolgozni tudó
kolléganőt keresünk az

esztergomi Tescónál lévő 

lángosos 
büfébe,

heti 2-3 napra.
Jelentkezni lehet:

06-20/776-6452.
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SZOLGÁLTATÁS

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!

EGYÉB

TŰZIFA AKCIÓ!
Hasított tűzifa tölgy, cser, bükk

1mx1mx1m dobott m3 16.000 Ft/m3
1m tűzifa erdei m3 28.000 Ft/m3

Ingyenes házhoz szállítással!
06-20/9286-392, 06-30/938-5541.A
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)17.000 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)18.500 Ft/m3
SZABÓ ZOLTÁN
FORESTER KFT.

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

körzetében a házhoz szállítás költségét is.

TŰZIFA AKCIÓ
Vegyes tűzifa 17.000 Ft/m3

Száraz szárított tűzifa 18.000 Ft/m3
 19.000 Ft/m3 Akác tűzifa mxmxm

Gyújtós 10.000 Ft/m3
Kis Róbert. 06-70/364-3705A
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Teljes fürdőszoba felújítás,
csempézés és generálkivitelezés!
Hívjon bizalommal!

BURKOLÓ MESTER!

06-20-513-5950Fo
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keresek munkatársakat  
napi 8 óra munka 10.000 Ft/nap, heti kifizetéssel.

 Bejárat biztosított.

RÉGÉSZETI ÁSATÁSRA

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
 06-30/634-2864.

150 Ft/kg 150 Ft/kgZsámbék és Szomor között fekvő
Felsőörspusztai almáskertben,

az alábbi időpontokban péntek 8-18, szombat 8-16 ig!

2021.
Október 8-9-15-16.

Várható fajták:

- Gála, - Golden,
- Idared, - Jonagold,

- Jonatán

Érdeklődni lehet a következő számon
06-30-590-8733

ALMA 

SZEDD MAGAD!

ALMA 

SZEDD MAGAD!

HOSSZABÍTOTTUNK!!
Tovább tart az alma akció!

HOSSZABÍTOTTUNK!!
Tovább tart az alma akció!

Zsámbék és Szomor között fekvő
Felsőörspusztai almáskertben,

az alábbi időpontokban péntek 8-18, szombat 8-16 ig!

Jelmezek,
őszi gyerek és felnőtt 

ruhák érkeztek!

                                                    

A munkakörökkel, jelentkezési határidőkkel, egyéb 
feltételekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a

 szakkórház honlapján.
Várjuk hívását!

A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN 
REHABILITÁCIÓS 

SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
· Önéletrajz 

· Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata

· Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és az
   elbírálásában résztvevők betekintési jogához

Tel: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu, 
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő

2026 Visegrád, Gizella telep.

(Visegrád, Gizellatelep)
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

SzakácsŘ 
ÁpolóŘ 
FelszolgálóŘ 
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A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

Feladatok:

- Gyártósori munka

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

- Jó fizikai terhelhetőség

Előnyt és többlet juttatást jelent: 

- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Hiddaru kezelő) képzettség

Állás,munka területe(i): 

- Termelés

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely

- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér

- 13. havi bér

- Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

- Jelenléti pótlék

- Cafetéria

- Szakirányú képzések lehetősége

- Túlóra lehetőség

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

BETONELEMGYÁRTÓ

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

Feladatok:

- Vasbeton szerelési, vázkötési munka

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

Állás,munka területe(i): 

- Termelés

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely

- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér

- 13. havi bér

- Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

- Jelenléti pótlék

- Cafetéria

- Szakirányú képzések lehetősége

- Túlóra lehetőség

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

VASVÁZKÖTŐ

Fortuna
nyom

daDigitális nyomtatás
Egy darabtól akár néhány száz példányig 
gazdaságos technológia, nyomtatási médiumok 
egész sora áll rendelkezésre 
(fehér- és színes papírok, kreatív papírok, 
kartonok, öntapadós papírok és fóliák).
 

Nyomdánk továbbra is várja  a megrendeléseiket. 

Online megrendelés - Házhozszállítás

Korszerű színes digitális nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére a gyors 
és gazdaságos nyomatok előállítását.                .
A nyomógép úgynevezett EA (emulzió-aggregációs) 
tonert használ a színes nyomatok előállításához, 
melynek köszönhetően jobb képminőséget, finomabb 
vonalakat és szövegeket, mint a hagyományos tone-
rekkel dolgozó nyomógépek, valamint hibátlan
selymes felületet hoz létre a nyomathordozón .

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

Ofszetnyomtatás
Közepes- és nagy példányszámokhoz ajánljuk, 
a lehetőségek 1-től 6 színig terjednek, 
B2-es formátumig, 60 g-os papírtól egészen 
az 600 g-os kartonig.

Korszerű 4 színes ofszet nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére kissebb, vagy nagyobb
volummenú munkák gazdaságos előállítását.                .
Gépünk opciós kiegészítőkkel lett ellátva, mely csomagoló 
kartonok color nyomását is lehetővé teszik.

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