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THERM BT.

A JTÓ-ABL AK

60%

KEDVEZMÉNY!

7 légkamra
0.5 w/m 2K
üvegezés!

ESZTERGOM, Hősök tere 15. és a mentő állomással szemben)
e s z t e r g o m @ i q t h e r m . h u 20/779-0354
iqtherm@iqtherm.hu
w w w . i q t h e r m . h u 70/610-6278

Dorogon
az Artemisz
virágüzletbe

(körforgalomnál az orvosi rendelővel

VIRÁGKÖTŐT

felveszünk!

06-20/913-6574

vagy személyesen
az üzletben

30%40%

KEDVEZMÉNY MINDEN
SZEMÜVEGLENCSÉRE

20%50%
KEDVEZMÉNY
SZEMÜVEGKERETEKRE

1+1 AKCIÓ

50%

TETŐKLINIKA

KEDVEZMÉNY
NAPSZEMÜVEGEKRE

• SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
• SZEMÜVEGJAVÍTÁS • TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
• FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET
• KEDVEZŐ ÁRAK • SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

Egészségpénztári Kártya, SZÉP Kártya elfogadóhely

2510 Dorog, Bécsi út 61. | Tel.: +36 30/311 2296 | +36 33/355-877 | harmoniaoptika@gmail.com | www.harmoniaoptika.hu
harmoniaoptika | Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK BONTÁS NÉLKÜLI
FELÚJÍTÁSA, BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, VAGY
ÁTFEDÉSE OLCSÓ MEGOLDÁSSAL,
ZSINDELYEZÉSSEL IS.
ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, KÜLSŐ
HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA.

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.
TAVASZI feliratkozóknak
2021.01.31-IG 25-30% kedvezmény!
MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK,
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

okos megoldások nyílászárókra

Gépkezelői
Keverős

és targoncavezetői jogosítvánnyal és gyakorlattal
munkakörbe

Amit kínálunk:
· Versenyképes fizetés
· Cafeteria
· Munkaruha
· Stabil háttér

· 13. havi fizetés
Előnyt jelent:
· motorfűrész-kezelői
végzettség

További információ +36 26 335 555.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
info@holofon.hu e-mail címen lehet.
www.holofon.hu

Rozsdamentes lemez, kör,
lapos, csô, zártszelvény...
T-18 fehér és téglavörös trapézlemez
raktárról 2000mm 3000mm 4000mm:
bruttó 2.600,-/nm (10 év garancia)
Kétoldalon UV védett víztiszta 10mm
üregkamrás polikarbonát lemez:
bruttó 3.365,-/nm 2,1x4-5-6 m hosszban.

Unifer Kft. Esztergom-Kertváros,
Kesztölci út 15. 33/419-412

06-20/931-31-52

SMARTABLAK

A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt.
annavölgyi és tinnyei telephelyére fizikai munkára
férfi kollégákat keres

ZÁRTSZELVÉNY, LAPOSACÉL,
SZÖGACÉL, BETONACÉL,
KÖRACÉL, ACÉLCSÔ,
ACÉLLEMEZ, NÉGYZETACÉL,
HORGANYZOTT CSÔ.

Nyitva: H-P: 7-16, Szo: 8-12

HASZNÁLJA KI A LAKÁSFELÚJÍTÁSI
TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGÉT!
CSERÉLJE AJTÓIT, ABLAKAIT NÁLUNK!

KÍNÁLATUNKBÓL:

» Minőségi ablakok, bejárati- és beltéri
ajtók
» velux

tetőtéri ablakok

» HÖRMANN
garázskapuk
» Redőnyök, szúnyoghálók
» Kilincsek, párkányok, egyéb kiegészítők

» INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS
ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS
» TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS
A BEÉPÍTÉSTŐL A
VISSZAJAVÍTÁSIG
» ÚJ SZOLGÁLTATÁS:
LAKÁSFELÚJÍTÁS
(GIPSZKARTONOZÁS, FESTÉS, BURKOLÁS)

Évkezdési AKCIÓK!

Ha tél, ha nyár, a Smartablakkal jól jár!

2510 Dorog,
Köztársaság út 13.
info@smartablak.com

www.smartablak.com

+36 70 626 3288
+36 70 314 0807
+36 30 503 1481
smartablakdorog
Smartablak-Dorog-Okosmegoldások-nyílászárókra
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ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. január 8.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és
egyeneskések - gyártásában vezető helyet elfoglaló 100
éves német DIENES csoport magyarországi
leányvállalata a Pilis kapujában.

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az alábbi
munkakör betöltésére:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
FŐBB FELADATOK:
• Az üzem területén fellépő villamos karbantartói
feladatok ellátása
• Aktív részvétel a megelőző karbantartásban
• Karbantartási adatbázisok vezetése
• Mechanikus karbantartók támogatása
KOMPETENCIÁK ÉS KÉPESÍTÉSEK:
• Villanyszerelő végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett 2-3 éves tapasztalat
• Villamos kapcsolási rajzok ismerete
• Kétműszakos munkarend vállalása
• Önállóság, precíz munkavégzés

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ
ELŐNYT JELENT:
• CNC megmunkáló gépek
javításában szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes bérezés
• Béren kívüli juttatási csomag,
Cafeteria rendszer
• Rendezett, biztonságos
környezet
• Céges buszjáratok, munkába
járás támogatása

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre:

hr@euroknife.com

Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

www.euroknife.hu

SZÁMLÁZÓKÉSZLETKEZELŐ
munkatársat keresünk
környezetvédelem
területén működő
vállalkozásunkba.

Az IRMÁK
Nonproﬁt Kft.
Idősek Otthona
és Intézményei
2081 Piliscsaba,
Béla k. u. 96.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSHOZ

ÁPOLÓ-GONDOZÓT
keres hosszú távra.

MUNKAIDŐ: Teljes munkaidő, heti 40
óra, hétvégék és ünnepnapok szabadok,
egy műszakos munkakör.
MUNKAREND: 8.00-16.00
BÉREZÉS: KJT besorolás szerint +
szociális pótlék+munkahelyi pótlék.
Munkába járás költségtérítés
törvényben leírtak szerint.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Fényképes önéletrajzokat a
szepvolgyifanni@irmak.hu e-mail
címen várjuk.

Elérhetőség: 06-30-866-5168

FELADATOD a
készletek kezelésén
és a számlázáson túl
számos adminisztratív
feladat lesz.
ELVÁRÁSOK:
legalább 3 év
tapasztalat
hasonló területen,
rendszerszintű,
logikus gondolkodás,
B jogosítvány.
Várjuk jelentkezésedet!

Fémmegmunkálással
foglalkozó cég keres

CNC ÉLHAJLÍTÓ GÉPKEZELŐ/
CNC PROGRAMOZÓ
munkatársat egyedi és sorozatgyártásra.

FELADAT:
• CNC hajlító gép kezelése,
programozása
ELVÁRÁSOK:
• Műszakirajz ismeret
• Mérőeszköz használata
• Önálló, precíz munkavégzés,
terhelhetőség

• 2-3 év tapasztalat élhajlítás
területén előnyt jelent
AMIT AJÁNLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Hosszú távú munkalehetőség
• Utazási költségtérítés
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Pilisvörösvár (Pest megye)

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével az allas@fmlparts.com e-mail címen várjuk.
A SPRINGFIX Hungary Kft.
esztergomi üzeme felvételt
hirdet:

FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ
munkakörbe

AZ ÚJ MUNKATÁRS FELADATAI:
• Műanyag fröccsöntő gépek folyamatos üzemeltetésének
biztosítása, műszaki felügyelete, szerszámcsere és
műszakindítás
• A gyártott termékek minőségének folyamatos ellenőrzése,
a munkához tartozó adminisztráció vezetése, mérések,
ellenőrzések elvégzése, kapcsolattartás további részlegekkel
• Aktív közreműködés meghibásodások elhárításában, hiba
esetén beavatkozás
• A fröccsöntő gépek mellett dolgozó munkatársak irányítása
A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK,
ISMERETEK:
• Fröccsöntésben szerzett minimum 2 éves tapasztalat
• Két műszakos munkarend vállalása
• Precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség
• Eredmény-, minőség- és vevőorientáltság
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság
• Német/angol nyelvismeret, Arburg gépek/robotok
ismerete előny

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a következő
címeken lehet:
2500 Esztergom, Látóhegyi út 4, Pf.: 369 ;

E-mail: reka.mezo@springfix.hu

oneletrajz@
okotechhome.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG A
KREPCSIK AUTÓMOSÓNÁL!

Műanyaghegesztéssel
foglalkozó esztergomi
vállalkozás keres

Autómosóban szerzett gyakorlattal rendelkező,
munkájára precíz, megbízható, ﬁatal munkatársat
keresünk!

(2534 Tát, József A. u. 37)

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
VEZETŐT esztergomi

AMIT KÍNÁLUNK: ﬁatalos csapat, hosszútávú folyamatos munka, 8 órás bejelentés, magas ﬁzetés!

Várjuk jelentkezésedet
az oneletrajz@
okotechhome.hu címre.
06-20-91-67-494

Jelentkezni Email-en: krepcsikm@gmail.com
vagy Telefonon: 06 30/853-2004

munkahelyre.
FELTÉTEL: több éves
minőségbiztosítási
tapasztalat, műszaki
rajz olvasás, jó
kommunikációs
képesség.
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Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
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A Komárom-Esztergom megyei Csévi Likőr Kft. keres

KARBANTARTÓ

Tokodaltáró
önmagára, és munkájára igényes
NŐI KONYHAI MUNKATÁRSAT keres.

Tel: 06-20-365-9493

Irmák
Kft.
Idősek
Otthona
állást hirdet

ÁPOLÓ-GONDOZÓI
munkakör betöltésére

munkatársat.

FELADATOK:

 A művezető utasításai alapján az
üzem karbantartási feladatainak
elvégzése, a termelő - és kiszolgáló
berendezések műszaki állapotának
ellenőrzése
 Ütemezett karbantartási munkafolyamatok elvégzése,
 Műszaki meghibásodások okainak
feltárása
 Hibaelhárítás a legrövidebb idő alatt
 Szerszámok, gépek rendben- és
karbantartása
 Javaslattételt tesz a műszaki
problémák megoldására
 Aktívan részt vesz a csapat
munkájában, a kapcsolódó területek
dolgozóival tartja a kapcsolatot

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
 Piliscsév

Igyekszünk minél előbb visszajelezni.

SZERELŐ MUNKATÁRSAKAT
KERES

bértábla szerint.

 villanyszerelő és/vagy gépész szakirányú
középfokú végzettség,
 TMK és/vagy villamossági és/vagy
mechanikai és/vagy gépszerelő tapasztalat
 B kategóriás jogosítvány

gongola.tamas@csevi.hu email címre
várjuk, feltétlenül adja meg telefonszámát
és ﬁzetési igényét.

Foglalkoztatás jellege:

Bérezés: Közalkalmazotti

ELŐNYÖK:

Rövid, fényképes önéletrajzát a

Munkakör:

Teljes munkaidő, illetve részmunkaidő.

 Precíz, megbízható, önálló munkavégzés
 Minimum 3 év hasonló területen
szerzett gyakorlat
 Megfelelő ﬁzikai állapot a feladatok
ellátásához

JELENTKEZÉS MÓDJA:

Légtechnikai kivitelezéssel és
bádogozással foglalkozó cég,
B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

Ápoló-gondozó, segéd ápoló.

ELVÁRÁSOK:

azonnali kezdéssel.
Bejelentett 8 órás munkakör.

Itakor-Bau Kft.

www. itakorbau.hu, 06-70/881-2344.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
piliscsabaeu@irmak.hu e-mail címen,
illetve a következő telefonszámon:
06-30-569-8471 vagy 06-30-475-9138.

Munkatársat keres,
azonnali kezdéssel:

LÉZERGÉP KEZELÕ
AMIT KÍNÁLUNK:

Munkavégzés napi 8 órában,
egymûszakos munkarend.

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

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 csapatunk tagja.

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK
AMIT KÍNÁLUNK:

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi

PALA PIZZÉRIÁBA
önállóan dolgozni tudó

FRISSENSÜLTES
SZAKÁCSOT
+36/30 277 1822
keresünk!

- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- igény esetén heti/ 2 heti fizetés
- biztos, hosszú távú
munkalehetőség

ELVÁRÁSAINK:

- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat

Jelentkezni 06-20/351-7024

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.
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Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. január 8.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
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
Szerkesztőség:

2510 Dorog, Bécsi út 40.
Tel.: +36-33/403-703
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás: Comorn 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 grafikai megoldások,
szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy
engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu

ÁLLÁSKERESÉS A JÁRVÁNY
IDEJÉN
A koronavírus okozta bizonytalan helyzetben
jogosan merülhet fel a kérdés: hogyan és hol
keressünk állást?
A járvány miatti veszélyhelyzetben amelyik cég
csak tehette, átállította
a dolgozóit home officera. Sok vállalat azonban
nem tehetett mást, mint
átmenetileg kényszerszabadságra
küldte
az
alkalmazottakat, vagy elbocsájtotta őket – egyrészt
mivel ez a szituáció bizonytalan ideig áll fenn, a
cégek nem tudnak előre
tervezni és az anyagi
forrásokkal gazdálkodni,
másrészt
a
csökkenő
kereslet miatt a bevételeik
nagy hányadától esnek
el. A gazdasági szakértők
komoly hanyatlást jósolnak,
a karrierszakértők viszont
továbbra is azt tanácsolják,
hogy ne hagyjunk fel
az álláskereséssel és az
önéletrajzok kiküldésével,
hiszen bizonyos szektorokban nő a kereslet a
munkaerő iránt.

TERVEZZÜNK
RÖVIDEBB TÁVRA
Ha éppen munkanélküliek voltunk a veszélyhelyzet kihirdetése előtt,
és vártuk a számunkra
tökéletes lehetőséget, ezt
érdemes most egy kicsit
félretennünk. A jelenlegi
helyzet nem csak számunkra
bizonytalan, hanem a

munkáltatók számára is,
hiszen nem tudnak annyi
bevételt termelni, hogy ki
tudják fizetni a dolgozókat:
az olyan szektorok, mint
a vendéglátás, a turizmus
és a szórakoztatóipar,
szinte teljesen leálltak,
hiszen a korlátozások miatt
nem lehet utazni és több
ember sem tartózkodhat
egy légtérben. Így ha
most keresünk munkát,
számoljunk azzal, hogy
elképzelhető, hogy csak
egy ideiglenes megoldást
fogunk találni és adjunk
egy kicsit lejjebb az igényeinkből. Tekintsünk erre
egy áthidaló munkaként,
amíg nem rendeződik a
helyzet!

NÉZELŐDJÜNK MÁS
TERÜLETEKEN IS
Nagy szükség van most
dolgozókra az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és az egészségügyben is, hiszen ezek a
területek nem állhatnak
le a válság idején sem. A
megnövekedett igények
miatt sok üzlet próbálja most
bevezetni a házhozszállítást,
így ezen a területen is van
igény a munkaerőre. A futár,
sofőr állásokhoz, raktári
munkákhoz ráadásul nem

ÁLLÁST KERESEL?

E-mail: toborzas@insertus-hr.hu
Tel: 06-20/361 7531, 06-20/558 4770
Insium Tv
szükséges előképzettség,
sokuknál alapfokú végzettséget és jogosítványt kérnek
csak.
Ahol lehetséges, a cégek
igyekeznek átállni a home
office munkavégzésre, ami
a digitális világban már
számos szektort érint, de
főként a tech cégeknél
látszik egyre növekvő
igény. Háttértámogatásra,
a jelenlegi helyzetben
(munka)jogi szakemberekre
és az őket támogató
asszisztenciára folyamatosan szükség van.

Insertus Hr

KÉPEZZÜK MAGUNKAT is hatékonyabban tudjuk
Az álláskereséssel töltött szabadidőnk alatt
szánjunk időt arra is, hogy
olyan területeken képezzük
magunkat, amelyeken úgy
látjuk, hogy jelenleg hiány
van. Nézzünk szét a az
aktuális állásajánlatok között
és olvassuk át tüzetesen,
milyen kompetenciákat,
milyen tudást várnak el a
cégek egy-egy munkakör
betöltéséhez! Ma már
szinte bármit meg lehet
tanulni online, így az
otthon töltött üresjáratot

kihasználni.

TÁJÉKOZÓDJUNK A
LEHETŐSÉGEKRŐL
Számos kezdeményezés
indult a koronavírus miatt
állásukat vesztett dolgozók
segítésére. Legyünk képben
ezekkel a lehetőségekkel és
használjuk ki őket!
Forrás: Profession.hu
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SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

Szolgáltatók

Tölgy, bükk, gyertyán =
Akác =
Hárs =

16.000 Ft
17.000 Ft
13.000 Ft

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!
AA 5833492

Szekér István
+36-20/4450-159
TŰZIFA
AKCIÓ!

TŰZIFA
AKCIÓ!
Hárs /ömlesztve, hasítva/
14.000 Ft/m

3

13.000 Ft/m
Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/
3

17.000 Ft/m

3

AA 5838419

16.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m

3

4m -től 20 km-es körzetben ingyenes
házhoz szállítás! Kiszállítás Szlovákiában is!
3

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

Mikrola-Autó-Fix Kft.:

06-70/670-2866

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése
cső és csatorna törés javítása

Hasított, ömlesztett tűzifa
(nem kalodás fa!!!, mxmxm)

Gyújtós 10.000 Ft/m3
Vegyes tűzifa
17.000 Ft/m3
Száraz tölgy, bükk
18.000 Ft/ m3
Akác:
19.000 Ft/ m3

AA5848207

hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m)

HASÍTOTT, ÖMLESZTETT
TŰZIFA (nem kalodás fa!!!, mxmxm)
Vegyes tűzifa:
17.000 Ft/m3
Száraz Tölgy, Bükk:
18.000 Ft/ m3
Akác: 19.000 Ft/ m3
Gyújtós 10.000 Ft/m3

AA5998427

TŰZIFA

Kis Róbert 06-70/364 3705

FARM BURGER
ESZTERGOM

+36-70/624-20-81

Gabó duguláselhárítás

PALATETŐK

Bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, mintás,
3D-s zsindelylemez ráolvasztással, 15 év garanciával,
referenciákkal. Tetőfelújítások, átfedések,
javítások. Korrekt ár, precíz munka.

A KC I Ó!

50%

ingyen kéményfelújítás,
ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI előjegyzőknek

2021. 01. 31-ig 25-30% kedvezmény!
MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK,
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

+36 /70-222-63-46

Tel.:06-20/328-0466

Víz, Fűtés
és Csatorna
szerelés.

TŰZIFA

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

Esztergom, Esztergom kertváros,
Szamárhegy, Búbánatvölgy,
Dorog, Tát Pilismarót,
Csolnok, Kesztölc

06 33 400 748

NYITVA TARTÁS:
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
Már a

-en és a
-n is megtaláltok!

Megbízható
minőség,
teljeskörű garancia!

TÖLGY, CSER
ömlesztve:

GENERÁLKIVITELEZÉS

31 000 Ft/m3

E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

1m x 1m x 1,7m (erdei köbméter)

06-30/979-7488

•házbővítés
•tetőmunkák
•kőműves
•hőszigetelés
munkák

KÉT KÖBMÉTER FELETT DÍJTALAN SZÁLLÍTÁS!
EUTR: AA5847510

Tel.:06-30/524-5727

AKCIÓS

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1.
06/30-933-1804 06/30-822-5855

CSAK

KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Vozák Csanád +36-30/454-4276
csani.vozak.cv@gmail.com

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

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

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester

B
ARTA
I N G AT L A N I R O D A
25 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK
AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!
Készpénzes vevőink részére
keresünk kisebb és nagyobb értékű
CSALÁDI HÁZAKAT, SORHÁZÁAKAT
és LAKÁSOKAT, melyekkel bővíteni
tudjuk kínálatunkat, valamint
maximális bizalommal
kiszolgálhassuk régi és új
ügyfeleinket Esztergomban és
környékén.

2021-es évben is kedvező
feltételekkel várjuk kedves
meglévő, visszatérő és
leendő, új ügyfeleinket:
· Mindössze CSAK 2% munkadíj
eladáskor
· Nálunk NINCS kizárólagosság
· Nálunk NINCS ÁFA
· Vevők felé INGYENESEK
szolgáltatásaink

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936;
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó lakás Esztergomban
Szentgyörgymezőn. I. emelet, 1,5 szoba, 43m2, jó állapot, műanyag nyílászárók, villany központifűtés, hőszigetelt
homlokzat, klíma. 2,5 - 3 szobás lakáscsere beszámít érték
egyeztetéssel. 18,5 Millió Ft
20/336-4936
Eladó családi ház Esztergom
déli városrészében. 700m2
telek, 4 szoba + 3 félszoba +
erkély, 160m2. 2 generációs. Új
külső nyílászárók, a homlokzaton 10cm szigetelés, 3 garázs,
melléképületek. Irányár: 58Millió Ft 20/336-4936
Eladó Esztergomban, zöldövezetben kétszintes téglaépítésű nyaraló, alkalmas családi háznak is, akár két család
részére, panorámás. 740m2
telek, 3,5 szoba, 98m2, két
generációs, egyedi fűtés,
garázs, tároló. Irányár: 26MFt.
20/336-4936
Esztergomban, Szentgyörgymezőn eladó családi ház.
732m2 telken 160m2, 2 szint,
5,5 szoba, terasz, garázs, épület alatt szuterén, gáz-központifűtés Irányár: 52MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban,
Aranyhegyen. Tégla épületben, III. emeleti 2,5 szobás,
69m2-es nagy erkélyes, kondenzációs gázkazán, hőszigetelt homlokzat, új nyílászárók
Irányár: 30MFt 20/336-4936

KÖLTÖZTETÉS-LOMTALANÍTÁSBONTÁS Proﬁ rakodókkal.
Igény szerint raktározással.
VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

Eladó sorház Esztergomban.
Déli városrészen, 3 szintes,
180m2-es telken, 3,5 szoba,
2 fürdőszoba, 137m2. Kondenzációs kazán, új tető, új
külső nyílászárók, garázs,
kocsibeálló Irányár: 36MFt.
20/336-4936
Eladó sorház Esztergom frekventált, csendes, zöldövezeti részén. Lakható jó állapotú, 2 generációs, épület külön
bejárattal. 350m2 telek, pince,
garázs, 320m2 lakótér, 6 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. Költözhető. A városközpont gyalogosan 3 percre. Irányár: 58 Millió
Ft 20/336-4936
Esztergomban eladó házrész
Esztergomban a Deák Ferenc
utcában, tégla építésű, 88-ban
épült, 2 szintes, 125m2, 3 szoba + nappali, pince, terasz. Felvehető rá családi támogatás.
Vegyes tüzelésű központifűtés
+ cserépkályha. Irányár: 25Millió Ft 20/336-4936
Eladó családi ház Esztergomban, a Honvéd utca közelében, csendes utcában, 2 szintes, 80m2 lakótér, a nappali, az
étkező és a konyha egy légtérben, a tetőtérben 2 hálószoba
+ 1 félszoba. Udvar-telek nem
tartozik hozzá. Irányár: 28,5Millió Ft 20/336-4936
Lábatlanon eladó Ikerház. Közkedvelt, nyugodt helyen, Piszkéhez közel. 700m2 telek, 2 szint
(110m2) plusz szuterén, 2 generációsra van kialakítva. 3 szoba,
2 konyha, 2 fürdőszoba, garázs,
kocsibeálló, átlagos állapot, gáz
központifűtés. Irányár: 24Millió
Ft 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban,
Martsa A. utcában, III. emeleti,
52m2, 2 szoba, erkély. Garázs
is vehető hozzá. Felújított konyha és fürdő, új, redőnyös nyílászárók szúnyoghálóval. Üres,
költözhető. Irányár: 22,5 Millió
Ft 20/336-4936
Eladó üzlethelyiség Esztergomban az Aradi téren, közel a KisDunához, 67m2, alkalmas irodának, üzletnek, orvosi rendelőnek, szolgáltatások részére.
Távfűtés, egyedi mérőórával,
de villanyfűtés is adott, 3x16A
áram, havi ~1m3 kontingens
vízhasználat Irányár: 20MFt
20/421-4557

Esztergomban eladó utcafronti házrész a körforgalomnál, felújított állapot. 2 szoba +
étkezőkonyhás nappali, új nyílászárók, burkolatok, hőszigetelt homlokzat, pince, beépíthető tetőtér, további egy lakó
van még az udvarban Irányár:
40MFt 20/336-4936
Eladó téglalakás Esztergom
városközpontban, a Csülök
csárdánál. Kétszintes, 2,5 szobás, 70m2-es, gázfűtéses, tégla építésű (96-ban épült), klíma, 22m2 pincével. Irányár:
30,5MFt. 20/336-4936
Lábatlanon eladó 2 szintes sorház, közkedvelt, nyugodt környéken. 3 szoba, 90m2, kis
kert, terasz, felújítandó állapot, hőszigetelt homlokzat,
olcsó rezsi, gáz központifűtés,
közeli garázs vehető hozzá. Irányár:16,5Millió Ft
20/336-4936
Dorogon eladó családi ház a
patak mellett, 1133m2 telken,
85m2-es 3,5 szobás épület.
Terasz, kocsibeálló, pince. Felújítandó állapot, központifűtés
gáz- és vegyes tüzelésű
kazánról. Irányár: 25Millió Ft
20/336-4936
Eladó nyaraló Esztergom, Búbánatvölgyben a Zamárd utcában.
864m2 telek, 2 hálószoba +
nappali. Kút fúrás szükséges.
Két szintes, épület alatti résszel
(40m2) bővíthető, fűtése cserépkályhával megoldott. Irányár:
21MFt. 20/421-4557
Eladó lakás Esztergomban a
Bánomi lakótelepen. Földszinti, 49m2-es, 2 szobás, távfűtéses, felújított, új nyílászárók, új
radiátorok, új burkolatok, teljes berendezéssel, bútorokkal,
háztartási gépekkel. Irányár:
22,5MFt20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a
Bánomi lakótelepen. VI. emeleti,
2 szoba+hall, erkély, 55m2-es,
távfűtéses. Irányár: 18,5MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban
az Irinyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es, 1,5 szoba, új
nyílászárók, hőtárolós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt
20/421-4557
Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL,
egyszintes családi ház. 2006ban épült, könnyű szerkezetes,
300m2 telek, 3 szoba+ nappali,101 m2 vegyes központi fűtés.
Ár: 14MFt 20/421-4557
Garázst vennék Esztergomban!
06-70-220-4034
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Tel.:06-70/941-7152
Eladó családi ház Esztergomban Szentgyörgymezőn. 547m2
telek, tégla építésű, 2 generációs épület, 2 külön lakrésszel.
3 szobás + 1,5 szobás lakrészek. Fűtése 2 kéményről megoldott téglakályhával, vezetékes gáz is van. Irányár: 36MFt.
20/336-4936
Eladó nyaraló Esztergomban
a Csenkei hídnál. 1842m2
telek, 32m2-es tégla épület,
1,5 szoba, Cserépkályha fűtés,
szanetli, villany, fúrt és ásott
kút, derítő, kocsibeálló. Irányár: 14 Millió Ft 20/336-4936
Kiadó lakás Esztergomban
a Bánomi lakótelepen, földszint, 2,5 szobás, 58m2, távfűtés. Bérleti díj: 90’000Ft /
hó + rezsi + 2 havi kaució
20/421-4557
Kiadó új építésű lakások Esztergomban, 2 szobásak, 52-55m2,
ház központifűtés az épületben, olcsó rezsivel. Bérleti díj:
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi
kaució 20/421-4557
Kiadó családi ház Esztergomban az Eötvös utcában. Bútorozott, 90m2, 2 szoba + étkezős konyha, gáz központifűtés.
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi
kaució 20/421-4557
Eladó garzonlakás Budapest
XIV. kerületében a Nagy Lajos
király úton. I. emeleti, 1 szobás,
33m2-es, felújítandó lakás. az
épület 1990-ben épült Csendes lakás, az ablakok a belső udvar felé néznek. Irányár:
22,9MillióFt 20/336-4936
Garázs kiadó Esztergomban!
06-70-220-4034

Nyílászárók passzítása, szigetelése, redőnyök, rovarhálók,
árnyékolók, szalagfüggönyök,
harmonikaajtók, javítása, készítése. www.peneszeltavolitasa.
hu 06(30)294-6022
Vállalok szobafestést, mázolást, és laminált parketta lerakását. 06-70-263-6464
Ács, tetőfedő munkát vállalok!
06-70-220-4034
SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ
telepítése! PALACKOS ÉS VEZETÉKES GÁZKÉSZÜLÉKEK garancia utáni javítása, évenként kétszeri időszakos ELLENŐRZÉSE,
KARBANTARTÁSA. Fali kazánok, átfolyó rendszerű vízmelegítők vízkőtelenítése. Ifj. Szabó Imre GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ 06-30/950-3134
Villanyszerelés, Hajdu bojler és
hőtarolós kályha javítás, elektromos hibák kijavítása. 06
20 9712292
Duguláselhárítás falbontás
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás
géppel, hétvégén is, garanciával! 06-70/233-0673
Tetőfedő bádogos- ács
munkát vállalok, azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből. Lapostető szigeteség.
+3620/281-2547
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, tetőjavítást,
kúpcserépkikenést, lapostető-szigetelést, széldeszkázást,
ereszcsatornázást, Lindablemezelést. Kiszállás ingyenes. Mindenre 8% kedvezmény
2021. január 31-ig. 06-30375-9762., 06-70-655-9878,
06-20-626-3481

SZOLGÁLTATÁS

JÁRMŰ

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477
Szobafestés, mázolás, tisztasági festés. Precíz munka gyorsan, szépen és olcsón.
06-20/328-0466
Döntés
nélküli
favágás
alpintechnikával! Veszélyessé vált fák lebontása, gallyazás, faápolás, veszélytelenítés.
Precízen, gyorsan, biztonságosan! 30/6197671
Galbács Lajos kőműves e.v.
06-70-673-6066
Duguláselhárítás
06-20-348-8720
Villanyszerelést
vállalok!
06-70-220-4034
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László
06-30-244-2092

Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, és ezek alkatrészeit: BMW, Zündapp, Csepel,
Pannónia, Jawa, Simson, MZ,
Romet, lehet hiányos, üzemképtelen, minden érdekel, házhoz megyek, készpénzzel fizetek! 06-20-5196079
Roncs-és használt autót
vásárolok adásvételi szerződéssel. Hívjon bizalommal!
06-20-500-9561
Használt és roncsautóját
(trailerrel is elszállítva) adásvételi szerződéssel megvásárolom . 06-70/368-3171

BÉRLEMÉNY

ÁLLÁS

Racing Büfé (Tokodaltáró)
önmagára, és munkájára igényes női, konyhai munkatársat
keres. 06-20-365-9493
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Kőművest, festőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj bizalommal!
06-70/220-4034
Gépkocsi vezetőt keres esztergomi építőipari cég (Molnár
és Molnár Kft.) egy személyben
kisteherautóra és 13,5 tonnás billenős darus gépjárműre. Hosszútávú munkalehetőség, bér megegyezés szerint.
+36 20 953-7716
Kőművest, festőt, segédmunkást felveszek! Hívj bizalommal!
06-70/220-4034
Irmák Kft. Idősek Otthona állást
hirdet ápoló-gondozói munkakör betöltésére! Munkakör:
Ápoló-gondozó, segéd ápoló. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, illetve részmunkaidő. Bérezés: Közalkalmazotti bértábla szerint. Jelentkezés módja: piliscsabaeu@
irmak.hu e-mail címen, illetve a következő telefonszámon: 06-30-569-8471 vagy
06-30-475-9138.
Az IRMÁK Nonprofit Kft. Idősek
Otthona és Intézményei 2081
Piliscsaba, Béla király u. 96.
Házi segítségnyújtáshoz ápoló-gondozót keres hosszú távra. Munkaidő: teljes munkaidő, heti 40 óra, hétvégék és
ünnepnapok szabadok, egy
műszakos munkakör. Munkarend: 8:00-16:00. Bérezés
KJT besorolás szerint +szociális pótlék+munkahelyi pótlék. Munkába járás költségtérítés törvényben leírtak szerint. Fényképes önéletrajzokat
várjuk. Elérhetőség: 06-30866-5168 telefonszámon vagy
a szepvolgyifanni@irmak.hu
e-mail címen.
Keresek önállóan dolgozni tudó
gipszkartonszerelőt és szobafestőt illetve szakemberek mellé kisegítőt betanított munkára,
heti kifizetéssel. CREALL Kft.
06-20/334-7025

Villanyszerelőt
felveszek!
06-70-220-4034
Segédmunkást
felveszek!
06-70/220-4034
Régiséget vásárolok készpénzért! Régi bútorok, porcelánok, festmények, bronz-és
réztárgyak, órák stb, illetve
50’,60’,70’-es évekből bútorokat, festményeket, dísztárgyakat és relikviákat. Kiszállítás díjtalan!Vida Bálint: 0670-282-5381, valentinparizs@
gmail.com
VEGYES

Eladó bádogos élhajlító!
06-20-567-2981
OKTATÁS

Általános iskolásoknak korrepetálást, németből, pedig tanítást vállalok! 06-30-2314628
ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok 10dbtól házhozszállítva, februárra megrendelhetők, 650Ft/db.
06-20/214-7787

oneletrajz@
okotechhome.hu
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2,4

150
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4,4

Raktár 2
167 m2

t

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!
A nyitvatartás a koronavírus járvány miatt
a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Nyitva
minden nap 12-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

Ft

www.palapizza.hu
06(33)435-704
06(30)46-47-850

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Esztergom-Kertvárosba

JELENTKEZNI LEHET: +36/70 4333 666
employerhelping@gmail.com

Munkalehetőség Esztergomban

ELVÁRÁSOK:
jó kommunikációs
készség, műszaki
affinitás.
Várjuk jelentkezésedet!

Iroda 1
18 m2

00

0
F

AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér,
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend

FELADATOD
a helyszíni
munkavégzések
egyeztetése,
szervezése lesz.

3,65

38

ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség,
precíz munkavégzés

munkatársat keresünk.

14,1

25

Nyugdíjasok, diák, és alkalmi/részmunkaidős
munkavállalók jelentkezését is várjuk.

MŰSZAKI
ÜGYINTÉZŐ,
MŰSZAKI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS

5,85

4

A január hónapban érvényes kuponjaink értéke:

RÉGISÉG

PILISVÖRÖSVÁRON
RAKTÁR IRODÁVAL
KIADÓ!
Raktár 1
23,5 m2

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

A telephely kamionnal megközelíthető, saját belső úthálózata van.
24 órás biztonsági szolgálat, parkolás közvetlenül a raktár előtt, saját
szociális blokk zuhanyzóval.ALAPTERÜLET: nettó: 292 m2

PIZZA
SZAKÁCS

pozícióban keressük új munkatársunkat!

POZÍCIÓ ELVÁRÁSAI:
• Tudjál kézzel pizzatésztát
nyújtani
• 3-5 év szakmai tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság,
gyors, precíz tiszta
munkavégzés
• Érvényes EÜ kiskönyv
AMIT KÍNÁLUNK NEKED:
• Barátságos légkör, korrekt
vezetőség

• Megbecsülés
• 1500 Ft / óra
• Bejelentett munkaviszony
• Személyzeti étkezés, kávé,
ásvanyvíz (térítésmentesen)
• Munkaruha
• Munkanap 4-5 nap / hét
• Kiemelkedő teljesítmény
esetén extra anyagi
juttatások

Azonnali költözési lehetőséggel.
BÉRLETI DÍJ: nettó 410 000 Ft + rezsiköltség

Jelentkezni az alábbi email címen lehet ,fényképes önéletrajzzal:

Bővebb infó: +36 30 205 3553

��Ha kérdésed lenne tárcsázd az alábbi számot:���+36-70/883-0423

pizzatikft@gmail.com
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KÉTHETENTE

Dorog, Bécsi út 28.
Nyitva: H-Cs: 05-21
P-Sz: 05-00
V: 09-20

AKCIÓ!

Kisbolt, nagy választék!

Jelen korlátozások miatt üzletünk
minden nap 19 óráig tart nyitva.

2021.01.07-20.
PÖLÖSKEI

diabetikus szörp 1l
narancs, málna, kaktusz

339 Ft

2x125g

339 Ft/l

ALOE VERA

rostos gyümölcsital
240 ml
natúr, áfonya, eper

DR. OETKER VITALIS

LAGRIS

főzőtasakos,
hosszúszemű rizs

159 Ft
636 Ft/kg

PERFEX

zabkása

málnás 53g, csokis 61g

GULLON

369 Ft

natúr, natúr tejes bevonattal,
kajszibarackos és epres ízben

179 Ft
745,8 Ft/l

301,2 Ft/kg

BOCI

tömlős sajt 100 g

tejszínes és sonkás ízben

14257,1 Ft/kg vagy
11088,9 Ft/kg

3967 Ft/kg

GULLON

zöld tea gyömbér-narancs
20 x 1,75 g;
gyümölcstea áfonya álom
20 x 2,25 g

499 Ft

119 Ft

125 Ft

1150 Ft/kg

MILFORD

PÖTTYÖS

Túrórudi 30 g

máj, marha, vad, csirke, hal

1150 Ft

47 Ft/tekercs

2170,6 Ft/kg

Barquillos Cocoa
cukormentes
kakaós nápolyi
60 g

olasz, fokhagymás, soproni
és zala ízben

189 Ft

2811,3 Ft/kg vagy
2442,6 Ft/kg

nedves macskaeledel
415 g

Vendégváró kg

4 tekercs, 3 rétegű

149 Ft

Rostdús cukormentes keksz 170 g

EURO CAT

KOMÉTA

wc papír

MIZO

kaukázusi
kefír 450 g

159 Ft
1590 Ft/kg

239 Ft
531 Ft/kg

169 Ft

2816,7 Ft/kg

•Dec. 24-25-26-àn: 8-16 óráig www.tommarket.hu
•Dec. 31-én: 08-19 óráig
Az akciós termékekből csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki.
Az akció csak a készlet erejéig érvényes.
•Jan. 1-én: 08-18 óráig

Keresse az Önhöz
legközelebbi üzletünket!
www.tommarket.hu/boltkereso

GMD Cast Hungary Kft., autóipari gyártó keres
kollégákat bővülő csapatába.
Ha szeretnél egy jó közösség értékes tagja
lenni, ha új lehetőségeket keresel vagy ha előre
lépnél jelentkezz hozzánk!
Az alábbi nyitott pozíciókba keresünk kollégákat:

• OPERÁTOR VÉGELLENŐR
• ÖNTÖDEI OPERÁTOR
• ÖNTÖDEI GÉPKEZELŐK
• KARBANTARTÓK
• TECHNIKUSOK
• RAKTÁRI MUNKATÁRSAK
• MINŐSÉGELLENŐR
• CNC GÉPKEZELŐ
• OLVASZTÁSI MUNKATÁRS

AMIVEL VÁRUNK:






Szakmai lehetőségek
Plusz juttatások
Magas bérezés
Km alapú bejárási támogatás
Céges buszjárat

Egyéb nyitott pozíciókért érdeklődj!

E-mail: toborzas@insertus-hr.hu Tel: 06-20/361 7531, 06-20/558 4770
gmdcast

Insium Tv

Insertus Hr

