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reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –

A GMD CAST Hungary Kft.

munkatársakat keres

magasnyomású alumínium
öntödébe és megmunkáló üzemébe

BETONELEMGYÁRTÓ

keres munkavállalókat

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 nyugdíjpénztári támogatás
- Jelenléti pótlék
- Cafetéria
- Szakirányú képzések lehetősége
- Túlóra lehetőség

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

Önállóan dolgozni
tudó ÁCSOT,

TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve
SEGÉDET

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775
DOROGI USZODA

BÜFÉBE

keresek
megbízható,
rugalmas,
önállóan dolgozni
tudó, vendéglátói
tapasztalattal
rendelkezô

MUNKAERÔT.
Május 28-tól a
strandszezon végéig!

DIÁKOK jelentkezését
is várom!

Oltottsági
igazolvány
nem
szükséges!

Januska
Jessica
06-30-270-6118

BOBCAT- RA
GYAKORLOTT KEZELŐT,
C-S JOGOSÍTVÁNNYAL
FELVESZÜNK. VEXUS KFT.

06-20-328-9636

CSATLAKOZZ A GMD
CSAPATÁHOZ!
LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY VEDD
FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

AMIT KÍNÁLUNK:
• 3 műszakos munkarend
• Kiemelkedő juttatás,
Bónusz és Cafetéria
• Céges buszjárat
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast
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LEGYÉL TE IS MUNKATÁRSUNK
ESZTERGOMI GYÁRUNKBAN!

Belépés már a felvételi nap hetében!

vagy lépj velünk
Jelentkezz vagy kérj visszahívást még ma
kapcsolatba ,
megújult karrieroldalunkon: karrier.suzuki.hu
a 06
795
3410-es
vagy lépj velünk kapcsolatba a 06
7070
795
3410
-es
telefonszámon!
telefonszámon!

Kereseti
lehetőség nettó
228 000 – 232 000 Ft**

Munkabérelőlegigénylési lehetőség

2 műszakos
munkarend
8 órában,
hétfőtől péntekig

Karrierlehetőség!
Akár 1 év után csoportvezető-helyettes lehetsz
nettó 268 460 Ft-os
havi bérért

Az alapés pótszabadságokon
felül plusz szabadságot
is biztosítunk*

* Plusz szabadságnapok a hétvégére eső ünnepnapok helyett.
** 11 nap délelőttös és 11 nap délutános műszak esetén kalkulált nettó havi bér, pótlékokkal, túlóra nélkül.
Az információk tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő belső szabályzatoknak megfelelően.
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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.

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Esztergom-Kertvárosba

Nyugdíjasok és alkalmi/részmunkaidős munkavállalók jelentkezését is várjuk.
ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség,
precíz munkavégzés
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér,
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Esztergom-Kertváros, Jarosik Jakab u. 2.

JELENTKEZNI LEHET: +36/70 4333 666
Employer Helping Kft. employerhelping@
Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

RAKTÁRI DOLGOZÓ
FELADATOK:
• Beérkező és kimenő áru kezelése
• Egyéb raktári feladatok
ELVÁRÁSOK:
• 2 műszakos munkarend vállalása
ELŐNY:
• Raktározásban szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Jelenléti pótlék
• Kiemelt bejárási támogatás
• Cafeteria

Jelentkezni kérjük fényképes önéletrajzzal, személyesen,
vagy e-mailben szíveskedjen.
Elérhetőségünk: Esztergom, Ipari Park 20377/24.
E-mail: info@nifast.hu
Tel.: +36-33/510-670
Csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik a
bejárást meg tudják oldani!

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ CSAPATÁBA
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

ÚJ MUNK AVÁLLALÓK AT
KERESÜNK
ü versenyképes fizetés ü túlóra prémium
ü határozatlan idejű szerződés
A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE: ZSÁMBÉK

ASZTALOS ÜZEMBE BETANÍTOTT MUNKÁS,
ASZTALOSIPARI GÉPKEZELŐ, BÚTORASZTALOS
teljes munkaidőben
KÁRPITOS ÜZEMBE BÚTORKÁRPITOS
teljes munkaidőben
PORFESTŐ ÜZEMBE BETANÍTOTT MUNKÁS
teljes, illetve 4 vagy 6 órás délutános műszakban
HEGESZTŐ
teljes és részmunkaidőben vagy másodállásban
TARGONCÁS
teljes munkaidőben
SZERELDE ÜZEMBE BÚTORÖSSZESZERELŐ
teljes vagy részmunkaidőben

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

Önállóan
dolgozni tudó

KŐMŰVEST,
ÁCSOT
keresek csapatunkba
azonnali kezdéssel.
Önéletrajzot a
vozakbau@gmail.com
címre kérjük.
Vozák Csanád e.v.

06-30-454-4276

» Női munkavállalók jelentkezését is várjuk.
» Fizikailag terhelhető, megváltozott munkaképességű
dolgozók jelentkezését is várjuk.
Az alábbi telefonszámon ügyintézőnknél jelentkezhet:
Bácsiné Illés Zsuzsanna, +36 (20) 573-1813
ALEX Fémbútor Kft. Zsámbék
H-2072, Magyar u. 21-23.
Telefon: +36/20 341-3333
E-mail: info@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

Tokodaltáró

önmagára,
és munkájára
igényes

NŐI

KONYHAI

MUNKATÁRSAT
keres.

Tel: 06-20-365-9493
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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.

TE VAGY A TITOK

Nézd meg a mindennapjainkat:

kfccsapat

Követem

GIPSZKARTONSZERELŐ
MUNKATÁRSAT KERES
AMIT KÍNÁLUNK:

- Igény esetén heti/ 2 heti fizetés
- Jó hangulatú fiatalos csapat
- Munkavégzéshez szükséges felszerelés
- Azonnali kezdés, hosszútávú munka,
biztos fizetés

JELENTKEZZ HOZZÁNK!
Éttermi munkatárs

AMIT KÉRÜNK:

- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat
- Megbízhatóság, precíz, lelkiismeretes munkavégzés

Jelentkezni 06-20/351-7024

Rugalmas
munkaidő
Solymár
KFC Esztergom

Stabil
munkahely

Valódi
karrierlehetőség

Zoltan.Torok@amrest.eu
Dora.Bihon

3702417
8134
+36 70 529

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

Lakossági összeírói áLLás
szentendrén és környékén
Magánszemélyek felkeresésére
alap informatikai ismeretekkel rendelkező
munkatársakat keresünk, akiknek a
feladata kérdőív felvétele tableten.

Saját gépkocsi előny.
amit kínálunk: kötetlen munkaidő,
költségtámogatás, teljesítménybérezés.

KŐMŰVEST,
FESTŐT

FELVESZEK!
Hívj bizalommal!

KECSKÉS TAMÁS E.V.

06-70/941-7152

Munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:

•LAKATOS/HEGESZTÕ
(hegesztési gyakorlat szükséges, végzettség nem feltétel)

•CSISZOLÓ
(betanított munka, végzettséget nem igénylõ)
Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Jelentkezés: hr@statek.hu
statek statisztikai
elemző központ kft.

tel: 0630-019-0081

2080 Pilisjászfalu, Külső Bécsi u. 038.
Tel. 26/709-069, 06-30-332-88-22

Pilisjászfalu Mészkőbánya üzemben munkatársakat
keresünk az alábbi munkakörök
betöltéséhez, kiemelt
bérezéssel:

- ÉJJELI ŐR
- TEHERGÉPJÁRMŰSZERELŐ

Érdeklődni a 06/30-332-8822 és 06/70-932-2973
telefonszámokon, vagy személyesen Pilisjászfalu,
Külső Bécsi u. 038. sz. telephelyen.

E-mail: markako@markako.hu • http://markako.hu

6
6

ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. június 11.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
Reflex Kft dorogi
fióktelepére normál

egy műszakos
munkarendbe keresünk

BELFÖLDI

GÉPKOCSIVEZETŐT

KÖVETELMÉNYEK, ELVÁRÁSOK:
•
•
•
•
•

Érvényes B,C,E kategóriás jogosítvány
GKI, tachográf kártya
minimum 1 év szakmai gyakorlat
legalább PÁV III. kategória, a PÁV II. előnyt jelent
ADR bizonyítvány és hasonló területen szerzett
tapasztalat előnyt jelent.

AMIT KÍNÁLUNK:

• Stabil, hosszú távú, bejelentett munkalehetőséget,
versenyképes bérezést
• munkatársaink teljesítményét a bér mellett számos
juttatással ismerjük el

Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

ÉRTÉKESÍTŐ

Keresek önállóan dolgozni
tudó gipszkartonszerelőt
és szobafestőt. Creall Kft.

06-20/334-7025

JELENTKEZÉS MÓDJA: E-mailben a

pap.brigitta@reflexkft.hu címen

FELADATOK:
• napi kapcsolattartás vevőkkel és beszállítókkal
• árajánlatok készítése
• értékesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátása
• partnerek látogatása
ELVÁRÁSOK:
• minimum középfokú angol nyelvtudás szóban
és írásban
• MS Oﬃce felhasználó szintű ismerete
• magabiztos kommunikáció
ELŐNY:
• műszaki vagy autóipari érdeklődés
• autóiparban vagy hasonló pozícióban szerzett
tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Útiköltség térítés
• Cafeteria
• Hosszú távú munkalehetőség egy jó csapatban

Jelentkezését angol nyelvű önéletrajzzal az

info@nifast.hu mail címen tudjuk fogadni.
Érdeklődni a +33 510 670–es telefonszámon lehet.

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

ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai
tapasztalat
Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi PALA pizzériába
gyakorlattal rendelkező

KONYHALÁNYT keresünk!
+36/30 277 1822

Jelentkezni 06-20/351-7024

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

2021. június 11.
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Apák
Napja
Június 20.

Mikor van APÁK NAPJA?
Apák napja mikor van 2021 évben? Mutatjuk, mikor van apák napja, milyen apák napja vers illik az alkalomra és milyen
apák napja ajándék ötletek állnak rendelkezésedre!
A 21. században már kevésbé teszünk
különbséget az apa és az anya szerepe között,
éppen ezért egyre elterjedtebb hagyomány
hazánkban is az apák napja ünneplése,
amikor a gyerekek megköszönhetik
apukájuknak is mindazt a sok szeretetet

és törődést, amellyel felnevelték őket.
A nap célja az apa és a gyermek között
kialakult érzelmi kötelék ünneplése és az
apa gyermeknevelésben ellátott szerepének
fontosságának hangsúlyozása.
Régen a klasszikus családmodell
szerint az apa volt a kenyérkereső, az
anya pedig a háztartást vezette, így őrá
maradt a gyermeknevelés feladata is.
A női emancipációnak köszönhetően
azonban ma már elfogadott, sőt, elismerést
kiváltó tényező, amikor egy anya a
gyermeknevelés mellett munkát is végez.
Ma már nem ráncoljuk a homlokunkat, ha
azt halljuk, az apa viszi a gyermekeket az
iskolába, esténként pedig kikérdezi tőlük
a tanulnivalót, vagy éppen vacsorát is főz
számukra.

HONNAN ERED AZ APÁK
NAPJA?
Az anyák napját 1925, a gyermeknapot
pedig 1931 óta ünnepeljük Magyarországon.
Az apák napja nálunk csak az elmúlt
évtizedekben
honosult
meg.
A
kezdeményezés egy fiatal amerikai hölgy,
Sonora Smart Dodd nevéhez fűződik, aki

saját édesapja iránti tiszteletét szerette volna
kifejezni. Sonora polgárháborús veterán
apja anyjuk halála után egyedül nevelte fel
9 gyermeküket, ezért a lány úgy érezte, hogy
minden apa megérdemli az elismerést, aki
törődik gyermekeivel.

Egy másik legenda szerint az apák
napja Grace Golden Claton javaslatára
történt bevezetésre, akinek édesapja a 20.
század elején több száz másik áldozattal
egyetemben egy bányakatasztrófában
vesztette életét. Az apák napját a baleset
után hátramaradt árvák és az egyház
kezdeményezésére Nixon amerikai elnök
vezette be hivatalosan, 1972-ben.

Ha valamit vásárolni szeretnénk,
gondoljuk át, minek örülne apukánk a
legjobban: fogyasztható árucikkekkel
sosem lövünk mellé. Ilyenek az édességek
(amennyiben édesszájú apukáról van
szó), néhány dobozzal a kedvenc söréből,
vagy esetleg jóillatú tusfürdő, sampon.
Ha maradandó apák napja ajándék a cél,
a kinyomtatott és bekeretezett fénykép
is nagyon jó ötlet, de választhatunk
barkácsszerszámokat is, amivel utána
akár együtt dolgozhatunk a szabadban. Ha
ismerjük apukánk ruhaméreteit, vehetünk
neki olyan dolgokat, amelyek biztosan
jók lesznek rá (sapkával, sállal vagy bő
pulóverekkel valószínűleg nem tévedünk
nagyot).
Az élmények ajándékozása is egyre
népszerűbb, főleg, ha felnőtt „gyermek”
szeretne örömet szerezni édesapjának, vagy
az egész családjának. Ilyen lehet egy közös
túrázás, kirándulás vagy horgászat, esetleg
egy wellness-élmény valamelyik magyar
strandon, hogy ők is kinyújtóztathassák
fáradt végtagjaikat. Minden apuka élvezhet
egy közös apák napja bográcsozást vagy
valamilyen finom ételt is, hiszen nincs is
szebb, amikor egy saját kezűleg készített
vacsorával, vagy egy finom tortával lepjük
meg szeretteinket!

Bartos Erika

MIKOR VAN APÁK NAPJA?
Apák napja minden országban más
dátumra esik. Magyarországon apák napja
egy mozgó ünnep, június 3. vasárnapjára
esik.

APÁK NAPJA AJÁNDÉK
ÖTLETEK
Apák napján sokan szeretnék
megajándékozni édesapjukat valamivel,
amivel szeretetüket és megbecsülésüket
szeretnék kifejezni, ám gyakran nem tudjuk,
mit készítsünk vagy vásároljunk számukra.
A fiataloknak/gyerekeknek azt javasoljuk,
készítsenek valamit saját kezükkel, hiszen
apa ugyanúgy tud örülni egy kedves rajznak
vagy egy üdvözlőlapnak, mint anya, amikor
anyák napján felköszöntjük.

hellovidek.hu
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Szakemberek fejléc

SZAKEMBEREK

Szolgáltatók

KLÍMABERENDEZÉSEK
értékesítése, telepítése,
karbantartása rövid határidővel

TESZTELJE MŰKÖDÉS
KÖZBEN SZEMÉLYESEN
LEENDŐ KLÍMA KÉSZÜLÉKÉT!

BEMUTATÓTERMÜNK:
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth Lajos út 53.

Tel: +36-20/260-0573

2021. június 11.

,,

,,

KOMUVES ÉS ÁCSMUNKÁT
VÁLLALUNK!
25 éves szakmai tapasztalattal
és referencia munkákkal
rendelkezünk, megbízható
csapat vagyunk!
2020-as árakkal dolgozunk!

,,

Gyöngyösi Jeno: 06-20-985-9909

TETŐKLINIKA

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-NYÁRI feliratkozóknak
2021.06.30-IG 15-25% kedvezmény!
ESZTERGOMBAN és környékén dolgozunk!

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

06-20/931-31-52

VASTELEP ÉRD

(Nagyállomás)
Nyitvatartás:
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Az átvételhez szükséges okmányok:
személyi igazolvány, adóazonosító kártya, lakcímkártya.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Tel.:

06 23 360 149

VAS:

84 Ft/kg

LEMEZ:

74 Ft/kg

Akkumulátor:

210 Ft/kg
Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva
és fémtiszta állapotban veszünk át!

2021. június 11.
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SZAKEMBEREK

Szolgáltatók

Duguláselhárítás

PALATETŐK

0-24 bontás nélkül

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

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81

A KC I Ó!

Gabó duguláselhárítás

ingyen kéményfelújítás, 50%
ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI-NYÁRI előjegyzőknek
2021. 06. 30-ig
15-25% kedvezmény!

PRÉMIUM MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

ESZTERGOMBAN és környékén dolgozunk!

Tel.:06-20/328-0466
Műkő, márvány,
gránit síremlékek
gazdag választékban.

BL-007 Kft.

LAPZÁRTA:

2500 Esztergom, Kossuth L. u. 78.

KEDD 12.00 ÓRA

bl007munkaruhazat@gmail.com
2021.02.16. 14:09:19

Síremlékek felújítása,
egyéb kő és műkő munkák.
Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95.
06 33/455-643, 06-30/364-1028,
www.lernerkofarago.hu

Megbízható
minőség,
teljeskörű garancia!

GENERÁLKIVITELEZÉS
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

•házbővítés
•tetőmunkák
•kőműves
•hőszigetelés
munkák
CSAK

KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

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

rkezetes ázsok
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Boms
kció!

a

*3x5 méteres nyeregtetős
Bomstal garázsok, acél
vázszerkezettel

0
299.00

* Négy színben:

t t t t

BL007-Puma-plakat.indd 1

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

sötétbarna
középszürke
csontszín
törtfehér

Az akció érvényes
2021. június 30-ig,
illetve a készlet
erejéig.
Az akció részleteiről
érdeklődjön
telefonon, vagy
látogasson el
honlapunkra.

Megrendelés:
06-30/747-7376
06-30/748-5923
www.bomstal.hu

Acélszerkezetű
kutyakennel

Ft-ért

0 Ft-tól

138.00

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS

10

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

Dorog Fáy ltp. IV. em 2 szoba 56
m2, részben felújított, új külső nyílászárók, zuhanyfülke, fűtése klímával. CsOK igényelhető rá.Ár
19,9MFt. 20/336-4936
Esztergom, Szamárhegyen eladó
tégla építésű családi ház. 757m2
telken 2 szoba + étkezős nappali,
tetőtér beépítés, 78m2-es lakóépület + terasz és garázs. Fűtése kandallóval megoldott. Központifűtés
rendszer is ki van építve radiátorokkal, csak elektromos kazánt
kell telepíteni. Irányár: 30,9MFt
20/336-4936
Eladó Esztergomban, a Visegrádi út mentén, két aszfaltos útról
megközelíthető, 21,300 m2, szántó, erdő, nádas terület. Villany lehetőség adott. Alkalmas lovardának,
kaland parknak, stb. Irányár: 21
Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban, eladó családi
ház. 288m2 telken, 80m2 3 szoba,+ utcáról külön bejárattal 20
m2 üzlet, alkalmas irodának, fodrász, kozmetika, stb vállalkozásra. Udvarban kocsi beálló, garázs,
, gáz-központifűtés Irányár: 42MFt
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
Eladó zártkerti telek a Döbönkúti
dűlőben (Csendesvölgy u.).
2500m2 telek. Vezetékes víz és
villany van. 40m2-es befejezetlen
gazdasági épülettel. Irányár: 10
Millió Ft 20/336-4936

KERESEK

készpénzért

ELADÓ

lakásokat.
Tel: 06-20/9791-796
Eladó Esztergom Déli városrészben 471m2 telken kétszintes családi ház, két család részére alkalmas, 210m2 lakó szint, új nyílászárók, felújított fürdőszoba. Fedett
kapualj, kondenzációs gázkazán,
hőszigetelt homlokzat. Irányár:
80MFt 20/336-4936
Dömös központjában felújítandó
panzió és vendéglátóegység (kocsma, külön bejárattal) eladó. Rendezvények, születésnapok, szilveszteri partik és esküvők lebonyolítására alkalmas. 1348m2 telek,
18 szoba fürdő+wc-vel. A panzió
70 fő befogadására alkalmas, étteremmel, konyhával és bárral felszerelve, terasszal, udvari parkolóval, gáz központifűtés. Irányár: 120
Millió Ft 20/336-4936
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 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
20/336-4936
Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL,
egyszintes családi ház. 2006-ban
épült, könnyű szerkezetes, 300m2
telek, 3 szoba+ nappali,101 m2
vegyes központi fűtés. Ár: 16MFt
20/421-4557
Eladó lakás Esztergomban a Budai
Nagy Antal utcában. III. emelet,
49m2, 2 szoba. Új nyílászárók,
redőny, szúnyogháló, hőmennyiségmérős távfűtés. Irányár: 20,5
Millió Ft 20/336-4936
Eladó új építésű, erkélyes lakások Esztergomban. 44-78m2-es,
1 - 2,5 szobás lakások. AAA
energetikai besorolású, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház
központifűtés. Irányár: 655’000Ft
/ m2 20/336-4936
Eladó Esztergom, Szamárhegyen
36 nm-es hétvégi ház 700 nöl
telekkel, víz-villany van. A főúttól kb 500 m-re. Irányár: 7,8 MFt
0049-157-346-18969

Eladó új építésű tetőtéri lakás
Esztergomban. 1szoba + nappali, tárolóhelyiség. Házközpontifűtés,
olcsó rezsi. Hasznos alapterület 58m2. Zárt udvarban kocsi
beállóval. Irányár: 32,4Millió Ft
20/336-4936
Táti pince telekkel eladó, a Mogyorósbányai útról megközelíthető
(Homoki dűlő) pincesoron. Szőlővel és gyümölcsfákkal telepített
1168m2-es telken pince és présház. Villany lehetőség adott. Irányár: 3,4 Millió Ft 20/336-4936
Nagysápon utcafronti házrész
eladó, 3342m2 telekkel, 3 szobás,
95m2-es épület. Fedett terasz, új
nyílászárók, szigetelt homlokzat.
Fűtése gázkonvektorral és kandallóval megoldott. Irányár: 25Millió Ft
20/336-4936
Eladó Esztergomban a Honvéd u
környékén 53 m2 , 1 szobás utcafronti házrész, fűtése cserép kályhával, kamra, tároló az udvarban.
Irányár: 16 MFt. 20/336-4936
Nyergesújfalun hétvégi ház eladó,
közel a Dunához, 3318m2 telken,
kb. 50 m-es, 1,5 szobás nyaraló.
25m2 fedett terasszal és sufnival, a
járdák és a terasz térkővel kirakva,
kocsibeálló. Fűtése egyedi elektromos fűtés. Villany van, a vízellátás
fúrt kútról. A telek beépíthetősége 3%. A telek rendezett és gyümölcs fásított. Irányár: 12,5Millió
Ft 20/336-4936
Esztergomban déli városrészben családi ház eladó, 2 szintes,
kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes
központifűtés, zárt kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a fürdőszoba csak félig van kész. Irányár: 62
Millió Ft 20/336-4936
Esztergom főútvonalon családi
ház eladó a Szent Anna templom
(Kerektemplom) közelében. 755m2
telek, 1 szintes, 3 szobás felújítandó épület. Garázs, pince, fedett
kapualj és melléképület tartozik
hozzá. Gáz központifűtés + hőtárolós villany. 2 generáció részére
is alkalmas. Irányár: 50 Millió Ft
20/336-4936
Garázst vennék Esztergomban!
+36-70/941-7152
Esztergomban, a Bánomi ltp.en sürgősen eladó egy 49 nm-es,
II. emeleti panel lakás. 22,5 MFt
06-20-341-4452
Eladó Esztergomban Bánomi ltpen egy I. emeleti, erkélyes lakás, 2
szoba, 50m2-es, üres költözhető.
Irányár: 23,2MillióFt 20/336-4936
BÉRLEMÉNY

Kiadó új építésű lakások Esztergomban. 1. emeleti, bútorozott,
2 szobás lakások, 52-55m2, ház
központifűtés az épületben, olcsó
rezsivel. Bérleti díj: 140’000Ft
/ hó + rezsi + 2 havi kaució
20/336-4936
Garázs kiadó Esztergomban!
+36-70/941-7152

2021. június 11.

Tel.:06-70/941-7152

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakások Esztergom, Bánomi lakótelepen, II. és IV. emelet. 50m2, részben bútorozott, bútorok megegyezés szerint. Bérleti díj: 120’000Ft
/ hó + rezsi + 2 havi kaució
20/336-4936
JÁRMŰ

Megunt vagy használt roncsautóját hivatalos adásvételi szerződéssel megvásárolom! 06-30
-273-3017

www.vihariauto.hu
ÁLLÁS

Éjfélig nyitvatartó, esztergomkertvárosi Pala pizzériába gyakorlattal rendelkező konyhalányt keresünk! +3630 277 1822
Kőművest, festőt, villanyszerelőt
felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev +36-70/941-7152
Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és munkájára igényes női,
konyhai munkatársat keres.
06-20-365-9493
Biztonsági őröket keresek az
esztergomi Ipari Parkba rendezett
papírokkal akár azonnali kezdéssel!
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
BG Credit House Kft. 06-30/6552074, bgcredit.balazs@gmail.com
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@gmail.com
címre kérjük. Vozák Csanád e.v.
06(30)454-4276
Kézi és gépi takarítókat keresek
az esztergomi Ipari Parkba hétfőtől péntekig 6-8 órában, akár
1 műszakban (délelőtt), vagy két
műszakban. BG Credit House Kft.
06-30/655-2074,
bgcredit.
balazs@gmail.com
Kert karbantartásra, épület körüli
teendőkre munkatársat keresünk
részmunkaidőre, (nyugdíjast is!)
PILISMARÓTRA.Igény esetén téli
hónapokban is tudunk biztosítani
könnyű fizikai munkát.Jelentkezés:
20/324-5569-es telefonszámon,
munkaidőben.
Kizárólag önállóan dolgozni tudó,
jó problémamegoldó képességgel rendelkező nyílászáró beépítőt keresünk, azonnali kezdéssel!
Smartablak Kft. Dorog, Köztársaság út 13. +36 70 626 32 88
Betanított munkára keresünk
munkatársat dorogi telephelyre,
targoncavezetői papír előnyben!
F+K Bt. 06-30-267-1012
Csolnoki pékségbe állandó éjszakára gyakorlattal rendelkező
táblást,dagasztót, kemencést, és
készáru beszámolót felveszek!
06-30/206-9120
Poszpisek Árpád ácsmester felvételre keres ács szakmunkást, ács
betanított munkást, illetve segédmunkást tokod-üveggyári telephelyű vállalkozásba. Bér megegyezés
szerint! 06 20 4737 193

Villanygenerál Kft. Villanyszerelőket vagy villanyszerelésben jártas munkatársat keres. Amit kínálunk: Munkavégzéshez szükséges felszerelés, azonnali kezdés,
hosszútávú munka, cafeteria. Munkavégzés: Budapest és környéke.
06-30-9906-405
BOBCAT- ra gyakorlott kezelőt,
C - s jogosítvánnyal felveszünk.
06203289636
A Mazsi Kft. munkatársat keres
1 műszakos munkarendbe piskótasütő üzemébe fizikai munkára.
Sütőipari tapasztalat előny. Kiemelt
bérezés! Jelentkezni az alábbi telefonszámon H-P-ig: 30/385-1873
Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó 2.000Ft/óradíj. Lakatos, ipari
fényező munka nettó 1.750Ft/óradíj. Igényes, díjmentes szállást vagy
utazási támogatást biztosítunk.
Extrackt-Pro Kft., femmunka.eu@
gmail.com +36/70-384-7636,
+36/20-370-5412
Munkavédelmi szakembereket
keresünk helyben, pályázni az
alábbi oldalon lehetséges: https://
alemonae.com/projects/kkv-iso/
Alemona Hungary Kft
Nyugdíjas bedolgozót keresünk
otthon végezhető munkára. Tokod,
Tát, Nyergesújfalu környékéről.
06-30-514-3153
Kőművest, betanított kőművest és
segédmunkást felvesz esztergomi
építőipari cég (Molnár és Molnár
Kft.) Esztergom és Dorog környékéről. +36 20 953-7716
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
Dorogi uszoda büfébe keresek megbízható, rugalmas, önállóan dolgozni tudó, vendéglátói
tapasztalattal rendelkező munkaerőt. Május 28-tól a strandszezon végéig! Diákok jelentkezését is várom! Oltottsági igazolvány
nem szükséges! Januska Jessica
06-30-270-6118
Németországi munkára kőművest
és zsaluzóácsot keresek,HETI fizetéssel! +4915209891965
Keresek önállóan dolgozni tudó
gipszkartonszerelőt és szobafestőt. Creall Kft. 06-20/334-7025
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ vagy TETŐFEDŐ szakmunkást keresünk B kat.
jogosítvánnyal, 3000 Ft/óra, heti
kifizetéssel! Akkor hívj, ha jártas
vagy a munkában! ÁCS/DC Kft.
06-20/9527 764
SZOLGÁLTATÁS

Duguláselhárítás
06-20-348
-8720
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László 06-30
-244-2092
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Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor
06-20-321-0601
Döntés nélküli favágás alpintechnikával! Veszélyessé vált fák
lebontása, gallyazás, faápolás,
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan,
biztonságosan! 30/6197671
Sitt, szemét, veszélyes hulladék szállítását, költöztetést
OLCSÓN vállalunk a nap bármely szakaszában, hétvégén is!
06-30-273-3017
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Villanyszerelést vállalok! +3670 /941-7152
Lakás,házfelújítás, külső-belső
munkák! 06-30-875-6655
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Villanyszerelés! Házak, lakások felújítása, villanyóra szerelés
(áthelyezés, teljesítmény növelés,
új kiépítés) 06-20-254-7428,
06-31-318-2609
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók, javítása,
készítése! Nyílászárók szigetelése,
passzítása, beállítása, zárvasalat,
szellőzőbeépítés! Penészmentesítés www.peneszeltavolitasa.hu
06(30)294-6022
Festést, mázolást vállalunk! 0630 -989-8934
Plan-B tanácsadó vállalja Komárom-Esztergom megyei ingatlanok értékesítésének segítését,
portálokon való hirdetését, kapcsolattartást az eladók és vevők
között. Csok, Falusi Csok, babaváró, állami támogatások igénylésének előkészítését, energetikai
tanúsítványok megrendendelését,
tulajdoni lap, térképmásolat
lekérését.06302010159
Vállaljuk épületek, kerítések,
garázsok bontását, továbbá kisebb
gépimunkákat, térkövezést, betonozást, egyéb munkákat. Zöldhulladék kezelésével is foglalkozunk:
fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon
bizalommal! 06-70-2044859
PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel.Ingyenes árajánlat készítés.
Kedvezmény 10%. 06-30/2292206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu
Ács, tetőfedő, bádogos munkát, palatető bontást, felújítást
vállalunk. Saját anyagból dolgozunk: réz, alu, lindab, bramac.
+3670/235-6468
Ács, tetőfedő munkát vállalok!
+36-70/941-7152
Lakatos munkákat vállalok: kapuk,
ablakrácsok és szerkezeti munkák!
06-30-690-4613

Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszaptalanítást, kútmélyítést, valamint
fakivágást vállalok (fenyő, dió stb.)
06-30/951-0378
FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával!
06-70/233-0673
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, kúpkikenést, tetőjavítást,
széldeszkázást, ereszcsatornázást,
cserepeslemezelést, hőszigetelést, régi házak javítását. Kiszállás
ingyenes. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény 2021. június 30-ig.
06-30-375-9762. 06-70-6559878. 06-20-626-3481
Víz-, Gáz-, Fűtés- szerelést, -karbantartást, készülékjavítást és
-cserét, valamint fűtési rendszerek teljes korszerűsítését vállalom!
Jámbor Attila +3630/364-6424
Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, tetőjavítást, cserepes-lemezelést, ereszcsatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, lapostetők
szigetelését, egyéb, kisebb javításokat vállalok. 06-20-917-2422
Kőműves munkát és hőszigetelést vállalunk! 06-70-327-3887
ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok júniusra,
10db-tól ingyenes házhoz szállítással megrendelhetők, 680Ft/db.
06-20/214-7787
RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 30/9945943
VEGYES

18 nm kül-és beltéri csempe eladó
áron alul. 06-30-603-2860
Több típusú takarító géphez alkatrészek eladók! Bontott alkatrészek
pl.: Ghibli. 06-70-5507499
Hókotró és seprűs autók bontása, valamint bontott alkatrészeinek eladása pl.: ECO szóró, váltó, seprű, kefe. 06-30-1247879
Eladó körfűrész, és légkompres�szor! 06-20-4959114
Vásárolok Simson, Berva, Mz,
Panni stb! Elfekvő alkatrészkészletet, árukészletet! 06706503168
Flippert (játékgépet) keresek használtat és/vagy működésképtelent, alkatrészeket is.
06-30/337-2285
TÁRSKERESŐ

52 éves, 170 cm magas, 70 kg,
egyedülálló férfi korban hozzáillő
társát keresi, Dorog és környéke,
hosszútávra! 06-30-306-6965
FOGÁSZAT

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! 06-20
-980-3957

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Június hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál: 450Ft
Arany: 2500Ft

ÚJ ÉTLAP
június 1-től!

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!
ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!

Nyitva
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

www.palapizza.hu

06(33)435-704
06(30)46-47-850
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PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok
adás-vétele

Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

Tel.: 06-30/453-28-28
e-mail: kuckoiroda2020@gmail.com

NE VÁRJA MEG, HOGY ŐSSZEL
MEGDUPLÁZÓDJANAK A NYÍLÁSZÁRÓ ÁRAK!
SMARTABLAK

okos megoldások nyílászárókra

RENDELJE MEG MOST AJTÓIT, ABLAKAIT!

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK • BELTÉRI AJTÓK •
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK • PÁRKÁNYOK •
GARÁZSKAPUK •
TETŐTÉRI ABLAKOK
2510 Dorog,
Köztársaság út 13.
info@smartablak.com
www.smartablak.com

+36 70 626 3288
+36 70 314 0807

!
K
Ó
I
C
K
A
I
R
Á
NY

smartablakdorog
Smartablak-Dorog-Okosmegoldások-nyílászárókra

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

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

ÁCS-TETÕFEDÕ

régi tetõk felújítása, javítása,
Lindab tetõ, új tetõk készítése,
SOS munkák is.
Minden egyéb tetõmunkák
kivitelezése számlaképesen!
Telefon: 06-70/757-5455

TŰZIFA AKCIÓ!

TŰZIFA
AKCIÓ!
Hárs /ömlesztve, hasítva/
14.000 Ft/m3

TŰZIFA

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

Tölgy, bükk, gyertyán =

16.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/

17.000 Ft/m3

Akác =
Hárs =
DIOPTRIÁS
NAPSZEMÜVEGLENCSÉK
Akár

40%

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!
AA 5833492

Szekér István

+36-20/4450-159

40%
30%
NAPSZEMÜVEGEK

Akár

Az ajánlat 2021. június 1. és augusztus 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható,
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

17.000 Ft/m3

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

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

AA 585 1199

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

18.500 Ft/m3

AKCIÓS

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ
SZEMÜVEGLENCSÉK
Akár

16.000 Ft
17.000 Ft
13.000 Ft

AA 5838419

hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m)

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

