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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

(körforgalomnál az orvosi rendelővel

NÉZZ A JÖVŐBE
POZITÍVAN!
PRÉMIUM
SZEMÜVEGLENCSÉK

MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERETEK

-50%

vagy

-30%

közelre • távolra • fényre sötétedő

-70%

-20%

-30%

-40%

OPTIC WORLD DOROG • Bécsi út 51. • +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193
Az ajánlat 2021. március 1. és május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható,
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

ZÁRTSZELVÉNY, LAPOSACÉL,
SZÖGACÉL, BETONACÉL,
KÖRACÉL, ACÉLCSÔ,
ACÉLLEMEZ, NÉGYZETACÉL,
HORGANYZOTT CSÔ.
Rozsdamentes lemez, kör,
lapos, csô, zártszelvény...
T-18 fehér és téglavörös trapézlemez
raktárról 2000mm 3000mm 4000mm:
bruttó 3.175,-/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
Nyitva: H-P: 7-16, Szo: 8-12

SMARTABLAK

okos megoldások nyílászárókra

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
smartablakdorog

Smartablak-Dorog-Okosmegoldások-nyílászárókra
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ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. március 5.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

TERVEZZ
A SUZUKIVAL,
DOLGOZZ VELÜNK
AZ ESZTERGOMI
GYÁRUNKBAN!
Felvétel és belépés
minden héten!
e m e l ke d te k

Miért érdemes csatlakoznod?

Mert a jó fizetésen
felül pótlékok és
SZÉP kártya juttatás is vár.

Mert 8 órás
munkarendben
dolgozhatsz,
2 műszakban.

Mert ingyenesen
étkezhetsz
naponta egyszer.

Mert ingyenes
buszjárat szállít
40 km-es
körzeten belülről.

Mert ingyenes
szállást biztosítunk
számodra, ha
távolról érkezel.

Mert előrelépési
lehetőség várhat
rád már 1 év után –
csoportvezető
helyettesi pozícióba.

Mert van
dolgozói ajánló
programunk –
Te ajánlasz,
mi fizetünk!

Mert lehetőséged
van csatlakozni
kedvezményes
telefonflottánkhoz.

Mert mi díjazzuk
az ötleteidet.

Mert Suzukisként
árengedménnyel
juthatsz autóhoz,
és kedvezményesen
vásárolhatsz több
partnerünknél.

Jelentkezz még ma a karrier.suzuki.hu oldalon vagy
a +36 70 795 3410-es telefonszámon!
Az adatok tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő belső szabályzatoknak megfelelően.

ÁLLÁSBÖRZE
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Éjfélig nyitvatartó,
esztergom-kertvárosi

Pala pizzériába
gyakorlattal
rendelkező

KONYHALÁNYT
keresünk!

+36/30 277 1822

Az ALEX Fémbútor Kft. zsámbéki telephelyére
munkatársat keres az alábbi szakmunkás munkakörbe

Az alábbi telefonszámon
a bér és munkaügyi
ügyintézőnknél jelentkezhet:
+36 (20) 573-1813
+36 (20) 945-8061

•

vagy személyesen a Zsámbéki
telephelyünk ügyfélszolgálatán:
ALEX Fémbútor Kft.
Zsámbék H-2072, Magyar u. 21-23.
Telefon: +36/20 341-3333
E-mail: info@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

hegesztő lakatos üzembe
• gépkezelő asztalos üzembe
„Biztos, stabil munkahely, versenyképes fizetés, jó hangulatú, dinamikus csapat.”

fizetett
bejárás

PROJECT
MANAGER
munkatársat keresünk
pilisvörösvári fémmegmunkáló
üzemünkbe

LAKATOS
Feltételek:
Igényes, precíz, pontos munkavégzés
1-2 év szakmai tapasztalat
CO-val való hegesztésben gyakorlat
Amit kínálunk:
Kiemelkedő kereseti lehetőség.
Jó munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben.
Teljes munkaidős állás.
Nappali műszak.
Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését várjuk jelentkezését a
06-20-381-3818 telefonszámon.

SOFŐR ÁLLÁS TÁTON
a KREPCSIK Tüzépen!

3,5 tonnás építőanyag
kiszállító darus/billencs autóra!
Hosszú távú, folyamatos munka
télen/nyáron, magas bérezés!
Kamionra, folyamatos belföldi
munka télen/nyáron, magas
bérezés, ﬁatalos csapat.

Komoly, tapasztalt, megbízható
jelentkezők hívjanak:
KREPCSIK MELINDA
06 30/853-2004
Önéletrajzokat a
krepcsikm@gmail.com-ra
várjuk “3,5 tonnás sofőr állás”
címmel, és ﬁzetési igény
megjelölésével!

határozatlan
idejű szerződés

AEMSS Gyártó Kft.

RIDE IN Kft.

Esztergomi munkahelyre keres munkatársakat az alábbi munkakörre:

túlóra
prémium

FELADAT: projektek leindítása,
vezetése, nyomon követése
ELVÁRÁSOK:
• Közép vagy felsőfokú műszaki
végzettség
• Lemezmegmunkálásban,
forgácsolásban, mechanikai
alkatrészek gyártásában
szerzett tapasztalat
• AUTOCAD és műszaki
rajzolvasási ismeret
• Projektvezetői gyakorlat
• Német vagy angol nyelvtudás
előnyt jelent
AMIT AJÁNLUNK:
• Versenyképes bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség
• Utazási költségtérítés
• Fiatalos, lendületes csapat

Jelentkezését fényképes
önéletrajzzal, bérigény
megjelöléssel az

allas@fmlparts.com
e-mail címre várjuk.

felvételre keres:

CNC GÉPKEZELŐ szakembert.
Prés szerszám és műanyag fröccsöntő szerszám
gyártás, javítás, karbantartás területére,
2 műszakos munkarendbe.
FELADATOK:
• OKUMA gyártmányú CNC marógépek kezelése
• Mitsubishi huzal szikraforgácsoló gép kezelése
• Egyszerű megmunkálóprogramok megírása
• Megmunkálógépek, és szerszámok felhasználói szintű
karbantartása
ELVÁRÁSOK:
• CNC gépkezelői végzettség, pályakezdők előnyben
• Jó kommunikációs készség
• B kategóriás vezetői engedély
ELŐNYT JELET:
• Szerszámkészítői végzettség és/vagy munkatapasztalat
• Felrakó hegesztői munkatapasztalat
• Prés, műanyag szerszám gyártási, karbantartási
munkatapasztalat
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Esztergom
Jelentkezés módja: Ha fenti ajánlatunk felkeltette
érdeklődését, kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes
szakmai önéletrajzát a következő e-mail címre:

b.orosz@aemsskft.hu
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ÁLLÁSBÖRZE
GÉPKEZELŐ
OPERÁTOR

Esztergom- Kertváros

Munkatársakat
keresünk
az alábbi
munkakörökbe:

Pilisvörösvári fémmegmunkáló
üzemünkbe azonnali
munkakezdési lehetőséggel

Két műszakos munkarendbe:

• KARBANTARTÓ-MŰSZERÉSZT
• TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐT ( C KAT)
• ANYAGMOZGATÓT.

•CNC ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ
•CNC MARÓS
•HAGYOMÁNYOS
ESZTERGÁLYOS
•BETANÍTOTT
ÖSSZESZERELŐ

AMIT KÍNÁLUNK:
• Könnyű fizikai munka
• Alapbér + bónuszok
• Modern, tiszta munkakörnyezet
INGYENES BUSZJÁRAT:
Szőgyén, Köbölkút, Búcs, Libád, Muzsla, Ipolyszalka,
Garamkövesd, Oroszka, Csata, Bény, Kéménd, Nána
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• 2509 Esztergom-Kertváros, Jarosik J u.2.

LEHETŐSÉG VAN ALKALMI MUNKAVÉGZÉSRE IS!

munkatársat keresünk.

Jelentkezni lehet önéletrajzzal a  hr@i-pro.hu címre
várjuk!  06-70-423-7140 , 06-20-457-6598

ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precizitás,
önálló munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség
AMIT AJÁNLUNK:
• Egyműszakos munkarend
• Útiköltség térítés
• Hosszútávú munkalehetőség
• Fiatalos csapat

Építőipari vállalkozás felvételt hirdet teljes
munkaidős foglakoztatás keretében az
alábbi munkakörben:

ÉPÍTŐIPARI SZAKMUNKÁS
(kőműves és zsaluzó ács)
vagy BETANÍTOTT SEGÉDMUNKÁS
ELVÁRÁSOK:
 Szakmunkás bizonyítvány
 Józan megbízható
életvitel
 Igényes, precíz
munkavégzés

AMIT NYÚJTUNK:
 Kiemelkedő, versenyképes jövedelem
 Stabil, hosszútávú munkalehetőség
 Folyamatos munkavégzés, télen - nyáron
 Helyi munkavégzés
 Jó munkakörnyezet, lelkes csapat

Fényképes önéletrajzát
bérigény megjelöléssel az

allas@fmlparts.com

e-mail címen várjuk.
Telefon: 06-26-330-155/11 m
Mobil: 06-30-957-3920

info@arkadok.hu vagy +36 30 9624609

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT

FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES
BETANÍTOTT MUNKÁRA
(esztergomi munkahely, kétműszakos munkarend)

Igényes, precíz munkavégzés.
Megbízhatóság.
AMIT KÍNÁLUNK:

Béren felüli bónusz juttatások:
– havi bónusz,
– év végi bónusz.
Munkaruha biztosítása.
Napi egyszeri meleg ékeztetés.
Utazás biztosítása.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk jelentkezését a 06 30184 2912
telefonszámon. (Reggel 08.00-tól 16.30-ig.)

Exkluzív étterembe, Párkányba keresünk FŐSZAKÁCSOT, PIZZASZAKÁCSOT,
illetve egy jól működő pékségbe PÉKET, PÉKSEGÉDET, és CUKRÁSZT, akár
pályakezdő is lehet. Igény szerint szállást is biztosítunk!

B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY ELŐNYT JELENT!
Dolgozni tudó és akaró szakmunkásokat, szakmailag hozzá értő
munkájára felelősséget vállaló szakemberek jelentkezését várom.

Jelentkezz!

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. március 5.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

Légy Te is a 25 éves
Árkádok Kft. csapatának tagja!

Jelentkezni: freshpek@gmail.com, 00421-905-665-946

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK A TE CONNECTIVITY ESZTERGOMI GYÁRÁBA.
Jelentkezz Hozzánk, ha szeretnél egy folyamatosan fejlődő gyárban dolgozni, ahol értékeljük
tudásod és kreativitásod!

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET AZ ALÁBBI
MUNKAKÖRÖKBE:

•RAKTÁROS
•OPERÁTOR
•GÉPBEÁLLÍTÓ

AMIT MI NYÚJTUNK NEKED, HA MINKET VÁLASZTASZ:
· Versenyképes ﬁzetés
· Havi bónusz és 13. havi ﬁzetés
· Napi egyszeri melegétkezés 200Ft/ebéd áron
· Ingyenes vállalati buszjáratok
· Dolgozói kedvezmények helyi üzletekben és éttermekben
· Iskolakezdési támogatás, ajándékcsomagok, dolgozói
programok
· Biztonságos munkakörnyezet, ingyenes edzőterem
· Képzések

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen lehet: oneletrajz@te.com
További információ: +(36) 33 540 505

ÁLLÁSBÖRZE
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A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

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.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ
munkakörbe

FELADATOK:
- Gyártósori munka
ELVÁRÁSOK:
- 8 általános iskolai végzettség
- Jó fizikai terhelhetőség
ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Híddaru kezelő) képzettség
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
- Termelés
AMIT KÍNÁLUNK:
- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
- 13. havi bér
- Önkéntes nyugíjpénztári támogatás
- Jelenléti pótlék
- Cafetéria
- Szakirányú képzések lehetősége
- Túlóra lehetőség
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint hr@railone.hu
vagy személyesen a gyár HR osztályán,
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

AMIT KÍNÁLUNK:

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

ELVÁRÁSAINK:

- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat

A Mazsi Kft.
8 órás munkaidõbe
2 mûszakos
munkarendbe
keres FÉRFI
munkatársakat

Jelentkezni 06-20/351-7024

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.
Lakossági összeírói állás Szentendrén

ÁRUMOZGATÁSRA,
KÜLTÉRI MUNKÁRA
B kategóriás jogosítvány elôny!

Tel.: 30/299-3763

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

Tokodaltáró

PIZZAFUTÁRT
keres

(saját autóval rendelkezzen)

(Hívható H-P) 8-16-ig

Tel: 06-20-365-9493

Magánszemélyek felkeresésére
alap informatikai ismeretekkel rendelkező
munkatársakat keresünk, akiknek a feladata
kérdőív felvétele tableten.
Amit kínálunk: kötetlen munkaidő,
költségtámogatás, teljesítménybérezés.
Jelentkezés: hr@statek.hu

Statek Statisztikai
Elemző Központ Kft.

Tel: 0630-019-0081

AUTOMATIKUSAN KÉSZÜLNEK AZ SZJABEVALLÁSI TERVEZETEK
Már öt éve, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több millió ember
személyijövedelemadó-bevallási tervezetét.
A folyamat automatikus, nem kell a
kedvezményekre jogosító vagy a munkáltatói
igazolásokat beküldeni a NAV-hoz, azt az
adózónak kell megőriznie az öt éves elévülési
idő végéig.
Az szja-bevallási tervezet a tavaly
megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amit a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatásai alapján állít össze a NAV. Saját
adóbevallási tervezetét március 15-étől bárki
megnézheti elektronikusan a NAV honlapjáról
elérhető eSZJA aloldalon.
Akinek nincs KAÜ-azonosítója (ügyfélkapuregisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos
azonosító), adóazonosító jele és születési

dátuma megadásával március 16-áig többféle
módon kérheti a tervezet postázását:
- SMS-ben a 06-30/344-4304-es
telefonszámon (az üzenetben meg kell
adni az adóazonosító jelet és a születési
dátumot a következők szerint: SZJAszóköz
adóazonosítójelszóközééééhhnn)
- a NAV honlapján elérhető webűrlapon,
- levélben,
- a NAV honlapjáról letölthető
formanyomtatványon (BEVTERVK),
- telefonon, a 1819-es hívószámon, vagy az
előzetes regisztrációt igénylő ÜCC
vonalon,
- személyesen az ügyfélszolgálatokon
(időpontfoglalás a NAV honlapján).

Aki telefonon vagy személyesen szeretne
segítséget kérni a NAV-tól a bevallása
elkészítéséhez, annak magánál kell tartania a
munkáltatói, kifizetői és a kedvezményekről szóló
igazolásait.
NAV sajtóközlemény
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Otthonfelújítási támogatás
A Kormány a gyermeket nevelõ családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben
foglaltak alapján igényelhetõ egyszeri támogatással lehetõvé teszi, hogy a gyermeket nevelõ családok lakhatási körülményeiken
javítsanak. Ehhez a Magyar Államkincstár közremûködésével a Rendeletben meghatározott feltételekkel a központi
költségvetésbõl vissza nem térítendõ lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehetõ igénybe 2021. január
1-jétõl 2022. december 31-ig.
A támogatás igénybevételének feltételeit a gyermeket nevelõ családok otthonfelújítási támogatásáról
szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szabályozza. (http://www.allamkincstar.gov.hu/files/
Lakossági%20ügyfelek/Otthonfelújítási%20támogatás/518_2020_korm_rendelet.pdf)
A Rendelet letölthetõ PDF formátumban elérhetõ a Kincstár honlapján (Fõoldal > Lakossági ügyfelek >
Otthonfelújítási támogatás >) az Általános tájékoztató menüpontban és a www.uj.jogtar.hu honlapon is.
A Rendelet január 1-jétõl hatályos szövegét az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet több részletben módosította,
illetve kiegészítette a használt lakás vásárlásához, bõvítéséhez igényelhetõ családi otthonteremtési
kedvezményrõl szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet az otthonfelújításhoz kapcsolódó
kamattámogatásos kölcsön felvételének lehetõségével. Ezek a rendeletek is megtekinthetõk a már jelzett
jogszabálykeresõ honlapon.
A támogatott építési tevékenységeket a Rendelet 6. §-a sorolja fel, melyek az alábbiak:
• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közmûszolgáltatás bevezetése, illetve belsõ hálózatának kiépítése vagy cseréje,
• fürdõhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
• fûtési rendszer kialakítása, korszerûsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
• az épület külsõ festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hõ-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
• a külsõ nyílászáró cseréje, redõny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése v. cseréje, párkányok, küszöbök cseréje v. felújítása,
• tetõ cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezetõ építése, korszerûsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belsõ tér felújítása, ideértve
- a lakás helyiségeinek belsõ fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
- a galériaépítést,
- a belsõ lépcsõ kialakítását és cseréjét,
- a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
- a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
- a belsõ nyílászárók, belsõ párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
- a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség
(így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
• kerítés építése,
• gépjármûtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, elõtetõ építése,
• térburkolat készítése, cseréje,
• télikert kialakítása,
• amennyiben az igénylõ vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minõsül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében
meghatározott akadálymentesítési munkák,
• alapozási szerkezet megerõsítése,
• beépíthetõ bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, valamint
• használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerûsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.
A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos
szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez
csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.
Példák:
Felújítás teljes költsége: 6.000.000 Ft, anyagköltség: 4.500.000 Ft, munkadíj: 1.500.000 Ft
Kifizethetõ támogatás: 3.000.000 Ft
Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie,
ami 1.500.000 - 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.
Felújítás teljes költsége: 5.000.000 Ft, anyagköltség: 4.000.000 Ft, munkadíj: 1.000.000 Ft
Kifizethetõ támogatás: 2.000.000 Ft
A maximális támogatási összeg 2.500.000 Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000 Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály
akkor érvényesül, ha az anyagköltségbõl is csak 1.000.000 Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethetõ támogatás 2.000.000 Ft.
Felújítás teljes költsége: 1.000.000 Ft, anyagköltség: 1.000.000 Ft, munkadíj: 0 Ft
Kifizethetõ támogatás: 0 Ft
A kifizethetõ támogatás 500.000 Ft lenne, ha legalább 250.000 Ft összegû munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna.
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály
semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethetõ ki.
A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követõen 60 napos
határidõn belül lehet igényelni.
Forrás és bõvebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato
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Nônap

A NEMZETKÖZI NŐNAP RÖVID TÖRTÉNETE
Március 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot annak emlékére, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy
negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő-csökkentésért. A nők jogai és a nemzetközi béke
napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.
Politikai, feminista és
szakszervezeti mozgalmak
küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején
valósult meg az az ötlet,
hogy az év egy napja legyen
jelképesen a nőké. 1909ben az Amerikai Szocialista
Párt február 28-át tette
meg nemzeti nőnappá, s
1913-ig e napon tartották
az ünnepet. Az 1910-ben
Koppenhágában megtartott
II. Nemzetközi Szocialista
Nőkongresszuson a német
Clara
Zetkin
javasolta,
hogy évente rendezzenek
világszerte nőnapot.

a New York-i textilmunkásnők
1857-es sztrájkjának - más
források szerint egy New
York-i gyárban 1908-ban e
napon bekövetkezett tűzben
A Nemzetközi Nőnapot elpusztult 129 munkásnő 1914-ben tették március 8-ra emlékére.

A legtöbb országban
ekkortájt erősödtek föl a nők
követelései szociális-gazdasági
jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban, a bérezésben
érvényesülő hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére.

A Nemzetközi Nőnapot
először 1911. március 19-én
ünnepelték meg Ausztriában,
Dániában, Németországban
és Svájcban. A tüntetéseken,
felvonulásokon sok férfi is
részt vett, s akkoriban a nők
választójogának megszerzése
kapott hangsúlyt. (Finnországban a nők már 1906tól szavazhattak, Oroszországban 1917-től, Németországban 1919-től, a franciaországi és az olaszországi
nők azonban csak a II.
világháború végétől, a
belgák 1958-tól, a svájciak
1971-től, a portugálok 1976tól, liechtensteini nők csupán
1984-től.

ma is lényegesebb jobban
keresnek, mint a nők: amíg
egy férfi 1 dollárt keres,
kolléganője
ugyanazért
a munkáért átlagosan 78
centet kap. A nemek között
az Európai Unióban is
mutatkozik bérkülönbség,
noha 1975-ben irányelv tiltott
meg minden díjazásbeli
megkülönböztetést.

Magyarországon
az
azonos felkészültségű, azonos munkakörben dolgozó
nők 8 százalékkal kapnak
kevesebb fizetést, s ez a
különbség annál nagyobbra
nő, minél több gyermekük
van, egy háromgyerekes
nő már 25 százalékkal
Az ünnep időközben kevesebbet keres, mint egy
sok helyen elvesztette po- azonos beosztásban dolgozó
litikai tartalmát és jelen- férfi.
tőségét, s jobbára virággal,
Sok helyütt e napon civil
apró ajándékokkal ünneplik.
szervezetek a nők elleni
Ugyanakkor az 1980-as
erőszakkal szemben emelik
évektől e napon a nőszerfel szavukat: a nőket érő
vezetek felvonulásokon hívják
családon belüli erőszak,
fel követeléseikre, a nőknek
a munkahelyi szexuális
a társadalomban viselt óriási
zaklatás, a prostitúció és a
szerepére, ugyanakkor kinők elleni erőszak egyéb
szolgáltatottságára, védteformáinak
áldozataira,
lenségére a figyelmet, arra,
akiket a jog sem véd
hogy hiába biztosít az állam
kellően, s e cselekmények
számukra jogegyenlőséget,
elkövetői továbbra is jórészt
ha ez továbbra sem jelenti
büntetlenül maradnak.
az esélyek egyenlőségét.
Magyarországon - az Európai
Bizottság 2006-ban közzétett
Forrás: mult-kor.hu
jelentése szerint - átlagosan
11 százalék az eltérés a női
és a férfi fizetések
között, s a nők
körében nagyobb
a munkanélküliség.
Az
Egyesült
Államokban
1963-ban hoztak
törvényt a nemek
azonos fizetéséről,
de a férfiak még
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SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

Szolgáltatók

GENERÁLKIVITELEZÉS
•házbővítés
•tetőmunkák
•kőműves
•hőszigetelés
munkák
CSAK

KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

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

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

AA5998427

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
Mikrola-Autó-Fix Kft.
Kis Róbert 06-70/670-2866

0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81

Gabó duguláselhárítás
TŰZIFA
AKCIÓ!

50% ereszcsatorna felszerelés.
TAVASZI-NYÁRI feliratkozóknak
2021.03.15-IG 15-25% kedvezmény!

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

06-20/931-31-52

TŰZIFA
TÖLGY, CSER
ömlesztve:

31 000 Ft/m3

1m x 1m x 1,7m (erdei köbméter)
KÉT KÖBMÉTER FELETT DÍJTALAN SZÁLLÍTÁS!
EUTR: AA5847510

Tel.:06-30/524-5727

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!
hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hőszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

Ingyenes felmérés!
Szép Tamás

70/320-7021

VÁLLALOM: épületek bontását,
felújítását, tető javítását, bádogozását,
földmunkát, csatornázást, tereprendezést,
veszélyes fák kivágását, fűnyírást,
burkolást, kőműves munkákat, nyílászárók
beépítését, földmunkagép munkákat.
Hívjon bizalommal!

06 (33) 440 065

Nyitva: H-P: 9-17-ig Szo: 9-12-ig

ww.facebook.com/butorbolt.nika

17.000 Ft/m3

Széles szövetválasztékkal
Rugós, ágyneműtartós
250x150 cm
Fekvő felület: 150x205 cm

18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m

3

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

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

179.900 Ft-tól

+36 /70-222-63-46

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

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

www.nikabutor.hu

NIZZA SAROK:

16.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/

Corsa 3-1-1

06-70-429-6053
Dorog, Mária utca,

14.000 Ft/m3

AKCIÓS

Fa nyílászárók
széles választékát
ETTS
kínáljuk egyedi
ED
kivitelben és
100%
méretben!

postával szemben, lángosos és
a zöldséges között

Hárs /ömlesztve, hasítva/

13.000 Ft/m3
Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

Új ablakot
szeretne?

www.faablakmester.hu

TŰZIFA
AKCIÓ!

AA 5838419

TŰZIFA

hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m)

Duguláselhárítás

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás,

ABLAK SPECIALISTA

I
ÉG

E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

TETŐKLINIKA

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

E LÉ G

Megbízható
minőség,
teljeskörű garancia!

Új ITALY STYLE
GARDRÓB

Különböző mintával
rendelhető

138.200 Ft
239cm: 168.800 Ft
160cm:

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A képek illusztrációk. Az árak a készlet erejéig,
illetve 2021. március 31-ig érvényesek.
Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.
Részletekről, és az akcióban szereplő
színösszeállításokról érdeklődjön üzletünkben.

155.900 Ft

189.900 Ft

2021. március 5.

Szakemberek fejléc
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SZAKEMBEREK

Szolgáltatók

PALATETŐK

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

Műkő, márvány,
gránit síremlékek
gazdag választékban.

A KC I Ó!

Műkő szimpla: 128 000 Ft-tól,
Műkő dupla: 155 000 Ft-tól,
Gránit szimpla: 290 000 Ft-tól,
Gránit dupla: 390 000 Ft-tól.

TAVASZI-NYÁRI előjegyzőknek

Síremlékek felújítása,
egyéb kő és műkő munkák.

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK,
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95.
06 33/455-643, 06-30/364-1028,
www.lernerkofarago.hu

50%

ingyen kéményfelújítás,
ereszcsatorna felszerelés.

2021. 03. 15-ig 15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

BURGONYA
VÁSÁR!

TÁTON, termelőtől jó
minőségű, SÁRGA burgonya
főzésre és sütésre is
kiválóan alkalmas, eladó
15 kg-os kiszerelésben.
Amíg a készlet tart, nagy tételben is!

06-30-295-5994

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

Pilisvörösváron zárt kertben 150
nm-es, 2 szintes családi ház +60
nm-es parkettás alagsor, klímával, cirkófűtéssel, tehermentesen
eladó. A telek 940 nm. Irányár: 53
M Ft. +36-30/331-8389
Eladó lakás Esztergom, Budai
lakótelepen, III. emeleti, 49m2, 2
szoba. Új, műanyag nyílászárók,
redőnnyel, szúnyoghálóval ellátva, egyedi mérőórás fűtés. Irányár: 20 Millió Ft 20/336-4936
Eladó családi ház Esztergomban,
Szentgyörgymezőn. 547m2 telken, kb. 95m2-es tégla építésű,
3 szobás ház. 2 generáció részére is alkalmas, mert az udvarban
kb. 40m2-es 1,5 szobás külön lakrész található. A fűtés téglakályhával és sparhelttel megoldott, 2
kéményről. Központifűtés is ki van
építve. Vezetékes gáz az ingatlanban. Az ingatlan felújítandó. Irányár: 34MFt. 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban,
Szentgyörgymezőn. I. emeleti, 1,5
szoba, 43m2, jó állapotú, műanyag
nyílászárók, villany központifűtés,
hőszigetelt homlokzat, klíma. 2,5
- 3 szobás lakáscsere beszámít
érték egyeztetéssel. Irányár: 18,5
Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban, Szentgyörgymezőn eladó családi ház. 732m2
telken 160m2, 2 szint, 5,5 szoba,
terasz, garázs, a teljes épület alatt
szuterén, gáz-központifűtés Irányár: 52MFt 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban az Irinyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es,
1,5 szoba, új nyílászárók, hőtárolós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt
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 lakás Esztergomban,
Aranyhegyen. Tégla épületben,
III. emeleti 2 szobás, 69m2-es
nagy erkélyes, kondenzációs
gázkazán, hőszigetelt homlokzat, új nyílászárók. Irányár: 27MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban, a
Martsa A. utcában, III. emeleti, 52m2, 2 szoba, erkély. Garázs
is vehető hozzá. Felújított konyha
és fürdő, új nyílászárók redőn�nyel és szúnyoghálóval. Üres,
költözhető. Irányár: 21,9 Millió Ft
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a
Bánomi lakótelepen. Földszinti, 49m2-es, 2 szobás, távfűtéses, felújított, új nyílászárók, új
radiátorok, új burkolatok, teljes
berendezéssel, bútorokkal, háztartási gépekkel. Fix ár: 22,5MFt
20/336-4936
Eladó sorház Esztergom déli
városrészében,
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 Kesztölcön, egyszintes fejújítandó családi ház. 2006-ban
épült, könnyű szerkezetes, 300m2
telek, 3 szoba+ nappali,101m2
vegyes központi fűtés. Ár: 16MFt
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
Eladó jó állapotú lakás Dorogon
a Schmidt S. lakótelepen. 2 szoba + hall, 50m2, konyhabútor tartozék, klíma Irányár: 19,8Millió Ft
20/336-4936
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
Garázst vennék Esztergomban!
06-70-220-4034

Kiadó, új építésű lakások Esztergomban, 2 szobásak, 52-55m2,
ház központifűtés az épületben, olcsó rezsivel. Bérleti díj:
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi
kaució 20/336-4936
Kiadó családi ház Esztergomban
az Eötvös utcában. Bútorozott,
90m2, 2 szoba + étkezős konyha, gáz központifűtés. 140’000Ft
/ hó + rezsi + 2 havi kaució
20/336-4936
Garázs kiadó Esztergomban!
06-70-220-4034
Kiadó 2 szobás és erkélyes lakások Esztergom, Bánomi lakótelepen II. és IV. emelet. 50m2, részben bútorozott, bútorok megegyezés szerint. 120’000Ft / hó + rezsi
+ 2 havi kaució 20/336-4936
SZOLGÁLTATÁS

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
Vízvezeték szerelés, konyhai illetve fürdőszobai szerelvények javítása cseréje. 06(30)682 -9631
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves e.v.
06-70-673-6066
Duguláselhárítás 06-20-348
-8720
Villanyszerelést vállalok! 0670 -220-4034
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László
06-30-244-2092
Vállalok szobafestést, mázolást,
és laminált parketta lerakását.
06-70-263-6464
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával!
06-70/233-0673
Villanyszerelés! Házak, lakások felújítása, villanyóra szerelés
(áthelyezés, teljesítmény növelés,
új kiépítés) 06-20-254-7428,
06-31-318-2609
Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók,
javítása, készítése! PenészmenBÉRLEMÉNY
tesítés www.peneszeltavolitasa.
Kiadó Dágon közös udvarban hu 06(30)294-6022
három külön álló házrészben egy
Ács, tetőfedő munkát vállalok!
szobás, bútorozatlan lakás. Érdek06-70-220-4034
lődni: 06 306830772
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Tel.:06-70/941-7152

Villanyszerelèst vàllalok, új
lakàsok villamos hàlózatànak
kièpítèsèt, hasznàlt lakàsok elektromos hàlózatànak felújítàsàt,
apróbb villanyszerelèsi munkàk
elvègzèsèt. Rövid hatàridővel,
szàmlàval
rendelkezem.
Elèrhetősèg: 06-30-460-6173
Dorogon, a Bécsi út 29-ben, a
régi Lola Munkaruházati boltot újra
nyitjuk 2021. március 1-én! Nyitási akciónk: 10 000 Ft vásárlás esetén egy kereknyakú póló ajándékba, 20 000 Ft vásárlás esetén egy
galléros póló ajándékba, 30 000
Ft vásárlás esetén egy hosszúujjú,
galléros póló ajándékba. Cégeknek
állandó kedvezmény! Mindenkit
szeretettel várunk! klein.zoltan@
yahoo.com, olaszmunkaruha@
olaszmunkaruha.hu, web: www.
olaszmunkaruha.hu, Klein Zoltánné 06-20-341-1163, Klein Zoltán 06-20-357-7860
Villanyszerelés, Hajdu bojler és
hőtarolós kályha javítás, elektromos hibák kijavítása. 06 20
9712292
Építőipari Kft. vállal kőműves munkát alaptól a tetőig.
06-70-327-3887
Ács, tetőfedő, bádogos! Új tetők
készítését, bádogos munkákat,
ereszcsatorna készítését, Lindab
lemezelést régi tetők, házak komplett felújítását, festését, gipszkartonozását, teraszkészítését vállaljuk.
+3620/504-8181;
70/268-3741
Tetőfedő mester vállal: bádogos
-ács munka, cseréplemez átrakás,
cseréplécezés, kisebb tetőjavítás,
lapostető szigetelés anyaggal
együtt is. Ingyenes felmérés, azonnali kezdés. 0620/240-1572
Ács munkát vállalok! Régi tetők
felújítása, cserépforgatás, teljes
tetőszerkezet megépítése, javítása cseréppel, könnyűszerkezet
cserepeslemezzel, Laposteteők
szigetelése. Garázstetők és új
kocsibeállók építése. Továbbá vállalunk ereszcsatornázást, bádogos
munkákat. Számlaképesen garanciával. +3620/462-6632
Tetőfedő, bádogos-ács munkát vállalok azonnali kezdéssel.
Cserepes lemezből, cserépből,
zsindelyből, lapostető szigetelés.
0620/281-2547
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, hőszigetelést, tetőjavítást, festést, kúpcserépkikenést,
széldeszkázást, ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, lapostető-szigetelést. Kiszállás ingyenes. Mindenre 10 % kedvezmény
2021. március 25-ig. 06-30375-9762.
06-70-655-9878.
06-20-626-3481
Gipszkarton szerelést, homlokzat
szigetelést, szobafestést vállalok
korrekt áron, ingyenes felméréssel! 06-70-313-6167

Vállalom: épületek bontását,
felújítását, tető javítását, bádogozását, földmunkát, csatornázást, tereprendezést, veszélyes
fák kivágását, fűnyírást, burkolást, kőműves munkákat, nyílászárók beépítését, földmunkagép
munkákat. Hívjon bizalommal!
06-70-429-6053
ÁLLÁS

Éjfélig nyitvatartó, esztergomkertvárosi Pala pizzériába gyakorlattal rendelkező konyhalányt keresünk! +3630 277 1822
Hunmetal Kft. Kesztölcre kétműszakos munkarendbe könnyű betanított munkára női dolgozót felvesz. 06-70-673-7316
Kőművest, festőt, villanyszerelőt
felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev 06-70/220-4034
Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és munkájára igényes női,
konyhai munkatársat keres.
06-20-365-9493
Kőművest, festőt felveszek!
Hívj bizalommal! Kecskés e.v.
06-70/220-4034
Racing Büfé (Tokodaltáró)
pizzafutárt keres (saját autóval rendelkezzen) 06-20-365-9493
Biztonsági őröket keresek az
esztergomi Ipari Parkba rendezett
papírokkal akár azonnali kezdéssel! Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk! BG Credit House Kft. 0630/655-2074, bgcredit.balazs@
gmail.com
Keresek önállóan dolgozni tudó
gipszkartonszerelőt és szobafestőt illetve szakemberek mellé kisegítőt betanított munkára, heti kifizetéssel. CREALL Kft.
06-20/334-7025
Gépi takarítókat keresek az esztergomi Ipari Parkba hétfőtől péntekig 6-8 órában, két műszakban. BG
Credit House Kft. 06-30/6552074, bgcredit.balazs@gmail.com
Tokodi könyvelőiroda keres könyvelő munkatársat. A fényképes
önéletrajzokat, bérigény megjelölésével a szabonejuhveronika@
gmail.com e-mail címre várjuk.
Szabóné Juhász Veronika e.v.
Táti telephelyünkre keresünk főállású munkatársakat könnyű-fizikai
munkára. Keresünk továbbá szintén főállású varró/varrónő kollégákat. Szakképzettség és tapasztalat egyik munkakörben sem feltétel.Amit kínálunk: Kellemes munkakörnyezet, klimatizált helyiség,
családias légkör. Bérezés megállapodás szerint (havi nettó 170.000
Ft - 220.000 Ft között).Fizetett próbanap eltöltésére van lehetőség.
Önéletrajzokat az info@etpkft.
hu-ra várjuk, vagy kereshet bennünket a 06-70/382-1450-es
telefonszámon, munkanapokon 9
és 15 óra között. ETP Kft.
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TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt
keresek hosszútávra. Pl.: tetőfedő, kőműves, de lehet tapasztalt
segédmunkás is, aki jogosítván�nyal rendelkezik. Tapasztalt, megbízható, korrekt emberek jelentkezését várjuk! Jó kereseti lehetőség!
Jogosítvány előny! Juhász László
ev 06-20-265-8016
Hosszútávra keresünk gépi,
kézi fűkaszálásban jártas, jó fizikumú, kitartó munkavállalókat
parkfenntartási munkákra március 15-ei kezdéssel. Bejelentett
munkaviszonyban, kiemelt bérezéssel. Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány. Munkavégzés
Dorog és környéke, de előfordulhat Dorog 80 km-es körzetén belüli munkavégzés is. Telefonos elérhetőséget tartalmazó önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: dolgozniakarokdorog@gmail.
com, Golden Garden & House Holding Kft.
Dorogi székhelyű Smartablak
azonnali kezdéssel nyílászárók
beépítésére munkatársakat keres.
B kategóriás jogosítvány előny!
+36 70 626 32 88
Nemzetközi Állásajánlat! Svájci munkalehetőség:Villanyszerel
őket, viz és gázszerelőket keresnek jogosítvánnyal és német
nyelvtudással.Regisztráció emailen: beruhazasok62@gmail.com
Regisztrációt követően személyesen keresik meg a jelentkezőket!RS
Scout GmbH Külföldi munkalehetőségek folyamatosan!
Secco Kft. Festő állásra keres
hosszútávú munkaerőt. Jelentkezést a 30/230-74-71 telefonszámon vagy a seccolaci@outlook.
com címen bérigény megjelöléssel.
Exkluzív étterembe, Párkányba
keresünk
főszakácsot,
pizzaszakácsot, illetve egy jól
működő pékségbe péket, péksegédet, és cukrászt, akár pályakezdő is lehet. Igény szerint szállást is
biztosítunk! freshpek@gmail.com,
00421-905-665-946
Villanyszerelőket felveszek! Munkavégzés: Budapest és környéke.
Elektro S+M Bt. 06 30 9906
405
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@gmail.com
címre kérjük. Vozák Csanád e.v.
06(30)454-4276
Tokodi fuvarozó cég keres C, E
kategóriával GKI kártyával rendelkező gépkocsivezetőt hetelős munkára nyerges billencsre.
György Attila e.v. 30/2251946
Kőművest, betanított kőművest és
segédmunkást felvesz esztergomi
építőipari cég (Molnár és Molnár
Kft.) Esztergom és Dorog környékéről. +36 20 953-7716

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
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
Használt és roncsautóját
(trailerrel is elszállítva) adásvételi szerződéssel megvásárolom
. 06-70/368-3171
Roncsautóját, törött vagy nem
működő autóját megvásárolom,
akár adásvételi szerződéssel is.
06-70-424-0457
Roncs-, és lejárt műszakijú, forgalomból kivont, útban lévő személy- és teherautóját adás-vételi szerződéssel megvásároljuk,
elszállítjuk, max 50 000 Ft-ig.
06-70-397-8434
AUTÓFELVÁSÁRLÁS
díjtalan kiszállással, kortól, állapottól függetlenül. Dzseri Car Kft.
06-20/442-9002
VEGYES

Katalizátor felvásárlás magas
áron! 06-70-424-0457
Felvásárlás! Simson, Berva,
Panni, mindenféle motorkerékpár. Elfekvő alkatrészkészlet, árukészlet. 06706503168
RÉGISÉG

Azonnali készpénzért vásárolok
karórákat, festményeket, porcelánokat, 70-es évek kerámiáit,
bútorokat, könyveket, bizsukat,
teljes hagyatékot! Az értékbecslés és a kiszállás díjtalan. Kollár
Mária 06204725952
ÁLLAT

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

Magyar - történelem szakos
középiskolai tanár korrepetálást, érettségire felkészítést
vállal.06302598516
TÁRSKERESŐ

170 cm magas, 70 kg, barna
hajú, 55 éves, egyedülálló férfi rendezett anyagiakkal 40-50
éves hölgytársát keresi Esztergom és Dorog környékén.
06-30-3066965
ÜDÜLÉS

Mátrában, jól felszerelt vendégházunkban, kedvező áron üdülési
lehetőség!Környéken: gyógy, barlang, élményfürdők, várak, kastélyok stb.Helyben szép horgásztó is van!ELŐFOGLALÁST FELVESZÜNK! T: 06/20/4525809
E-mail:tiborneb714@gmail.com

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

A március hónapban érvényes kuponjaink értéke:
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Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!
A nyitvatartás a koronavírus járvány miatt
a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

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

06-30/529-82-44

Ft

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

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

LAPZÁRTA:
KEDD 12.00 ÓRA

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

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 40000 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

12

2021. március 5.

DOROG,

KÉTHETENTE
AKCIÓ! 2021.03.04-17.

Kisbolt, nagy választék!

Bécsi út 28.
Nyitva: H-Cs: 05-21
P-Sz: 05-00, V: 09-20
Jelen korlátozások miatt üzletünk
minden nap 19 óráig tart nyitva.

Március 15-én és más ünnepnapokon is NYITVA VAGYUNK!
TENTO

DOLLY DOG

XIXO

papír zsebkendő 3 rétegű
10x10 db

kutyaeledel
1240 g

ice tea 1,5 l
citromos
őszibarackos
epres, körtés

style, aloe vera

baromfi, marha

HB

világos dobozos
sör 4%
0,5 l

SERTÉSMÁJKRÉM

tépőzáras
62 g

79 Ft

1274,2 Ft/kg

DELMA SZENDVICS

250 g

169 Ft

279 Ft

112,7 Ft/l

299 Ft

225 Ft/kg

DR GERARD

FRISS TEJ

Malti keks kekszgolyó 75 g,

2,8% ESL 1 l

étbevonós, tejbevonós

229 Ft
229 Ft/l

169 Ft

2253,3 Ft/kg

3 Ft/db

VEGETA

ételízesítő 75 g+20%
(90 g)

179 Ft

1988,9 Ft/kg

VALDOR

csirkemell
szendvics
csemege
kg

1490 Ft
1490 Ft/kg

www.tommarket.hu

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

199 Ft

189 Ft

398 Ft/l

756 Ft/kg

ROSHEN

Cherry Queen konyakmeggy 125 g

779 Ft
6232 Ft/kg

CIBUS

zöldborsó
720 ml/680 g

379 Ft
557,4 Ft/kg

Nálunk SZÉP
kártyával is ﬁzethet!

