KŐMŰVEST, FESTŐT,
VILLANYSZERELŐT
FELVESZEK!
HÍVJ BIZALOMMAL!
KECSKÉS TAMÁS
kőműves mester ev.

+36-70/941-7152
ESZTERGOM, SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE CÍM: DOROG, BÉCSI ÚT 40., WWW.SZUPERINFOESZTERGOM.HU 2021. szeptember 3., XVIII/35
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Egészségügyi
kártevőirtás
Rovar- és
rágcsálóirtás

• Hangyák,
• Darazsak,
• Csótányok,
• Atkák, Bolha,
• Pinceászka,
• Ezüstös
pikkelyke,
• Ágyi poloska,
• Egér vagy
• Patkány
zavarja
nyugalmát?

Több, mint 20 év
tapasztalatával
vállalok:

• festést, màzolàst,
tapétàzàst
• homlokzat festést,
hőszigetelést
• airless festést, glettelést
• üzemek festését fùjàssal
• ipari műgyanta festést

Stefàn Szilàrd

+36-30/964-3857

FARM BURGER
ESZTERGOM

3040%

KEDVEZMÉNY MINDEN
SZEMÜVEGLENCSÉRE

2050%
KEDVEZMÉNY
SZEMÜVEGKERETEKRE

1+1 AKCIÓ

50%
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!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

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

Keressen
bátran!

DÉR NORBERT

+36-70-618-7726

06 33 400 748
Keressétek megújult étlapunkat!
NYITVA TARTÁS:
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
Már a

-en és a
-n is megtaláltok!
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KREPCSIK
ALVÁZ & MOTORMOSÓ
Tát, József A. u. 37.

MINŐSÉG * MEGBÍZHATÓSÁG * PONTOSSÁG
SMARTABLAK

okos megoldások nyílászárókra

MINDEN MUNKÁNKRA GARANCIÁT
VÁLLALUNK!

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

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 4.318,-/nm (10 év garancia)

www.smartablak.com

+36 70 626 3288
+36 70 314 0807
smartablakdorog
Smartablak-Dorog-Okosmegoldások-nyílászárókra

Bejelentkezés: 70/882-9009
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Kétoldalon UV védett víztiszta 10mm üregkamrás
polikarbonát lemez br. 5.390,-/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
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Jelentkezésekor
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Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

ÉRTÉKESÍTŐ

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

Önállóan dolgozni
tudó ÁCSOT,

TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve
SEGÉDET

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775

ELŐNY:
• műszaki vagy autóipari érdeklődés
• autóiparban vagy hasonló pozícióban szerzett
tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Útiköltség térítés
• Cafeteria
• Hosszú távú munkalehetőség egy jó csapatban

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 (Értékesítő
állásra jelentkezésnél angol nyelvű 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!

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

Pilisvörösvári fémmegmunkáló
üzemünkbe azonnali
munkakezdési lehetőséggel

•MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ •CNC MARÓS
•HAGYOMÁNYOS
•CO/AWI HEGESZTŐ
ESZTERGÁLYOS
•CNC ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ
•ÖSSZESZERELŐ
munkatársat keresünk.
ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precizitás,
önálló munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség

AMIT AJÁNLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Egyműszakos munkarend
• Útiköltség térítés
• Hosszútávú munkalehetőség
• Fiatalos csapat

Fényképes önéletrajzát bérigény megjelöléssel az

allas@fmlparts.come-mail címen várjuk.
Telefon: 06-26-330-155/11 m Mobil: 06-30-957-3920
Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-SÍKKÖSZÖRŰS

Ú J!

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
FŐBB FELADATOK:
• Síkköszörűn történő fémmegmunkálás
ELVÁRÁSOK:
• Felelősséggel végzett precíz, önálló
munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT
JELENT:
• Hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat
• Szakirányú végzettség
• Műszaki rajz olvasási, illetve mérőeszköz
ismerete
MUNKAREND:
• 2 műszakos (6:00-14:00, 14:00-22:00)
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
13. havi fizetés, SZÉP kártya
Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
Klimatizált, biztonságos, rendezett
munkakörnyezet
Családcentrikus környezet
Stabil közösség, alacsony fluktuáció
Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
Nyelvi képzési lehetőség
Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
Hosszú távú munkalehetőség
Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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

www.euroknife.hu
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2021. szeptember 3.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

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

PILISCSABAI telephelyünkre keresünk

S
SZÁMO ÉS
TÁS
JUTTA
ÉNY
M
Z
E
KEDV

FEJLÔDÉS
I
PRÉMIUM
RENDSZER

ÉSI
FEJLESZT
OK
PROGRAM

LIS
SZOCIÁ
ATÁS
TÁMOG

RUGALM
VÁLAS ASAN
ZTH
MUNK ATÓ
AIDÔ

NYUGDÍJAS ÉS CSÖKKENT
MUNKAKÉPESSÉGŰ KOLLÉGÁKAT
AMIT KÍNÁLUNK:
• 4 órás munkarend
• Könnyű fizikai ülőmunka - sorjázás
• Azonnali kezdés

Érdeklődni lehet 06/26-575-520
vagy kérjük küldje jelentkezését a következő e-mail címre:
hr@euroknife.com

igénylő

ÁRUFELTÖLTŐ a zöldség osztályon
PÉNZTÁR HOST/HOSTESS
HÚSPULT ELADÓ
PÉK
ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓ

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

www.euroknife.hu

Jelentkezés itt:

www.auchan.hu/Solymár
telephely kiválasztásával

Esztergom-kertvárosi
telephelyre

TEHERGÉPKOCSI VEZETÔT
keresünk belföldi munkavégzésre.

ELVÁRÁSOK:
- ADR küldeménydarabos vizsga
- C + E kategóriás vezetôi engedély
- Elôny: emelôhátfalas vizsga
AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes bérezés
- Hosszútávú, stabil munkahely
- Azonnali kezdés
ÉRDEKLÔDNI lehet
hétköznap 08:00 –17:00-ig a
+36-20-244-0889-es telefonszámon
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
„C” kategóriával
rendelkező

az Esztergomi
Hulladékátrakó
telephelyére.

803388

TEhERgépjÁRmű
vezető
munkatársat keres

Feltétel: GKI- jogosítvány
Előny: „E” kategóriára
érvényes vezetői engedély
Önéletrajzokat a
hrvezeto@vertikalzrt.hu
email címre várjuk.
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Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-CNC GÉPKEZELŐ

Ú J!

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ CSAPATÁBA
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT
KERESÜNK
ü versenyképes fizetés ü túlóra prémium
ü határozatlan idejű szerződés

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
FŐBB FELADATOK:
AMIT KÍNÁLUNK:
• CNC esztergagép kezelése
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
• Egyedi és kis szériás alkatrészek
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
megmunkálása
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
• Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
előírásoknak való megfelelőségének
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
ellenőrzése
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
ELVÁRÁSOK:
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
• Minimum általános iskolai végzettség
munkakörnyezet
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Családcentrikus környezet
• Precíz, pontos munkavégzés,
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
megbízhatóság, terhelhetőség
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
ELŐNY:
• Nyelvi képzési lehetőség
• Műszaki rajz olvasási ismeret
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
MUNKAREND:
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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
» Női munkavállalók jelentkezését is várjuk.
» Fizikailag terhelhető, megváltozott munkaképességű
dolgozók jelentkezését is várjuk.

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

www.euroknife.hu

A Mazsi Kft. SÜTÕÜZEMÉBE keres

PISKÓTA
GYÁRTÁSRA
munkatársat.

Állandó délelõttös mûszak, kiemelt bérezés.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon
H-P-ig: 30/299-3763

Az alábbi telefonszámon ügyintézőnknél jelentkezhet:
Bácsiné Illés Zsuzsanna, +36 (20) 573-1813

Önállóan dolgozni tudó

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

KŐMŰVEST,
ÁCSOT

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

06-30-454-4276

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

Jelentkezni 06-20/351-7024

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

A Baumit Kft. – amely osztrák tulajdonban lévő, nemzetközi építőanyag-ipari konszern magyarországi leányvállalata
– 1990-es alapítása óta mára a hazai építőipar vezető cégei
közé tartozik. Tevékenységét innovatív építőipari termékek,
vevőorientált szolgáltatások és dinamikus fejlődés jellemzi.

Targoncás jogosítvánnyal
rendelkező

GÉPKEZELŐ,
ANYAGMOZGATÓ
munkatársakat keresünk
dorogi üzemünkbe,
többműszakos munkarendbe

Feladatok:

 automatizált gépsoron termelési feladatok előkészítése
 csomagoló berendezés kezelése
 késztermék raklapos mozgatása

Akit keresünk:

 rendelkezzen targoncavezetői tapasztalattal
(jogosítvánnyal rendelkezzen 3312, 3324 gépcsoportokra)
 gondolkodjon stabil, hosszútávú munkalehetőségben
 szeressen önállóan és csapatban is felelősségteljesen
munkát végezni.

Előnyt jelent:

 termelésben szerzett gyakorlat
 műszaki, karbantartási ismeretek, gyakorlat

Amit kínálunk:






a munkavégzéshez színvonalas vállalati környezetet
versenyképes jövedelmet
béren kívüli juttatási csomagot
munkába járási költségtérítést
fejlődési lehetőséget

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2021. szeptember 15-ig
várjuk az allas@baumit.hu e-mail címre!
Érdeklődni lehet telefonon: +36 30 8626064

ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
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MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel is keresünk

Esztergom- Kertváros

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

• GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ/
OPERÁTOR
• KARBANTARTÓ-MŰSZERÉSZ
• TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ
AMIT KÍNÁLUNK:
• Könnyű fizikai munka
• Alapbér + bónuszok
• Modern, tiszta munkakörnyezet

ELSŐSORBAN FÉRFI
MUNKATÁRSAKAT
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL
Kulturált munkakörnyezet,
kiemelt bérezés bejelentéssel, hosszútávú munka.
Bejárástámogatás, munkaruha, juttatások.

Személyes megbeszélésre jelentkezés:

20/934-6852 Töreky Zsolt cégtulajdonos

INGYENES BUSZJÁRAT:
Bátorkeszi, Szőgyén, Köbölkút,
Búcs, Libád, Muzsla, Ipolyszalka,
Garamkövesd, Zselíz, Lekér, Oroszka,
Csata, Bény, Kéménd, Nána
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• 2509 Esztergom-Kertváros, Jarosik J. u. 2.

LEHETŐSÉG VAN ALKALMI MUNKAVÉGZÉSRE IS!

Jelentkezni lehet önéletrajzzal a
 hr@i-pro.hu e-mail címen!
 06-70-423-7140, 06-20-457-6598
„A legnagyobb hiba, amit az életben
elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

S.A.S.I.
Zöldségboltba
gyakorlattal
rendelkező
HÖLGY ELADÓT
KERESÜNK.

Elsősorban esztergomi
lakos jelentkezését
várjuk!

Sáska János

06-30-525-4523
Ha kitartó, céltudatos és jó csapatjátékos
vagy, valamint hosszú távú munkát
keresel egy megbízható cégnél, akkor
ez a hirdetés neked szól!

BETANÍTOTT, FIZIKAI
MUNKÁRA KERESÜNK

ÖSSZESZERELŐ/

TARGONCAVEZETŐ
AMIT CSINÁLNI KELL:

MUNKATÁRSAKAT

Autó alkatrészeket / kerekeket összeszerelni
és sorba rendezni szerelési utasítás alapján
Targoncás munkakör esetén:
kézi- és gépi anyagmozgatás, áruszállítás,
áruátvétel-átadás, áruellenőrzés

Bővebb információ kérhető:

+36-33-542-400

MUNKATÁRSAT

keresünk
dorogi teherautó
műhelybe azonnali
kezdéssel.
Lakatos ismeret
előny.

Jelentkezni lehet a
06-70-328-3126-os telefonszámon.

AMIT CSERÉBE KAPSZ:

versenyképes bérezést további bónuszokkal
és juttatásokkal
hosszú távú munkalehetőséget egy biztos vállalati
háttérrel rendelkező multinacionális cégnél
határozatlan idejű munkaszerződést
a munkavégzés tiszta, rendezett környezetben,
családias légkörben zajlik
ha fejlődni szeretnél, mi ezt támogatjuk
élvezd nyugodtan az életet akár itthon, akár
nyaralás alatt - 24 órás csoportos élet- és
balesetbiztosítást kapsz a világ összes országára
a munkába járásodról is gondoskodunk vállalati
buszjáratainkkal (Esztergom, Dorog, Tát,Tokod,
Tokodaltáró, Nagysáp, Sárisáp, Csolnok, Kesztölc,
Dömös, Pilismarót, Annavölgy, Piliscsév,
Párkány, Ebed, Nána, Helemba, Szőgyén,
Kőhídgyarmat)

MI VAGYUNK SZÁMODRA
AZ IDEÁLISAK, HA:
rendelkezel általános iskolai végzettséggel
nem okoz gondot a mindennapi rutin
betartása
illetve rendelkezel érvényes
targoncavezetői engedéllyel
(targoncás munkakör esetén)

KISEGÍTŐ

MUNKAREND:

MUNKAIDŐ:
napi 8 óra / heti 40 óra
(a munkaközi szüneteket le kell dolgozni)
MUNKAREND:
2 műszak 06:00 -14:50, 14:55-23:45

Jelentkezésedet követően lehetőséged nyílik egy
személyes elbeszélgetésre és gyárlátogatásra.

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDSZ
JELENTKEZNI:
Interneten: www.summitdvkft.hu
E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu
Postai úton: Summit D&V Kft.
2500 Esztergom, Dobogókői út 35.
Facebookon: https://www.facebook.com/
summitesztergom/
Személyesen: önéletrajz leadásával a
Társaság székhelyén lévő Biztonsági
Szolgálatnál, ahol jelentkezési lap is kérhető.
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magasnyomású alumínium
öntödébe és megmunkáló üzemébe
keres munkavállalókat

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

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@
A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ

AMIT KÍNÁLUNK:

munkakörbe

• 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
Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

Ú J!

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Esztergom-Kertvárosba

A GMD CAST Hungary Kft.

CNC ESZTERGÁLYOS

Ú J!

AMIT KÍNÁLUNK:
• Tudásszintű versenyképes jövedelem
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári
befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
munkakörnyezet
• Családcentrikus környezet
ELVÁRÁSOK:
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
• Szakirányú műszaki végzettség
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai
• Műszaki rajz olvasási ismeret
perspektívák
• Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság,
• Nyelvi képzési lehetőség
terhelhetőség
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
MUNKAREND:
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
FŐBB FELADATOK:
• CNC esztergagép programozása
• Gép beállítása műszaki rajz és
dokumentáció alapján
• Egyedi és kis szériás alkatrészek
megmunkálása
• Az elkészült alkatrész méreteinek és
rajzi előírásoknak való megfelelőségének
ellenőrzése

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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

www.euroknife.hu

Táti telephelyre egyműszakos munkarendbe,
azonnali belépéssel keresünk

FAIPARI ÉLZÁRÓ és LAPSZABÁSZ GÉPRE

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
Bér megegyezés szerint!

Érd.: Tát, József Attila u. 27. +36 30 300 5626, +36 33 444 694

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.

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT
– SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE
Férfi munkatársakat keres

BETANÍTOTT
MUNKÁRA

AMIT ELVÁRUNK:
Igényes, precíz munkavégzés
Megbízhatóság
AMIT KÍNÁLUNK:

Jó munkahelyi légkör
Béren felüli bónusz juttatások, munkaruha
és napi egyszeri meleg étkeztetés.
AMENNYIBEN HIRDETÉSÜNK FELKELTETTE
ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT
A 06/30/184 29 12 TELEFONSZÁMON.
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SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

Szolgáltatók

HETI MENÜ

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

Cégek, irodák, intézmények számára heti menü
befőzését vállalja éttermünk!
50-től akár 150 fő részére, változatos kínálattal, allergéneket és egyéb
igényeket egyeztetés szerint figyelembe véve.

Tel.: 06/30 725-23-04
Esztergom és 25 km-es vonzáskörzete!

NULLÁZZA LE

villanyszámláját MOST!
50%-os állami támogatással
családoknak

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! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.

ŐSZI-TAVASZIelőjegyzőknek
2021. 09. 15-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

www.solarzona.hu
+36 30 1325 905

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81

Gabó duguláselhárítás

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:

90 Ft/kg

LEMEZ:

85 Ft/kg

Akkumulátor:

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

Megbízható minőség, teljeskörű garancia!

GENERÁLKIVITELEZÉS

E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

•tetőmunkák
•hőszigetelés

•házbővítés
•kőműves munkák

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Vozák Csanád

+36-30/454-4276 csani.vozak.cv@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 Dorogon a Fáy lakótelepen. 56m2-es, 2 szoba + hallos, 4. emeleti. Új nyílászárók, új villanyvezetékek és padlóburkolatok.
Irányár: 19,5MFt 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 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
Esztergomban Szentgyörgymezőn
eladó hátsó udvari házrész, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, nagy pince, melléképületek. Irányár: 21MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a
Bánomi lakótelepen. IV. emeleti, 2
szoba+hall, erkély, 55m2-es, távfűtéses, új nyílászárókkal. Irányár:
19,5MFt 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

Eladó családi ház Esztergomban
a Szent Tamás hegyen. 2003-ban
épült, 38-as porotherm téglából,
104m2 telken, 2 szintes 117m2
(71+46), az épület alatt szuterén
található. Fűtése gáz központifűtés,
a kertben boltíves pince tartozik hozzá. Az épületben jelenleg
közös a bejárat a szomszéddal, de
kialakítható külön bejárat is. Irányár: 50MFt 20/336-4936
Eladó Esztergom Petőfi u ( belváros ) hátsó udvari házrész. 53m2 2
szoba, felújítandó lakás, kis telek,
két pince résszel, tárolóval. Fűtése
gázkonvektorokkal. Gépkocsi beállási lehetőséggel. Irányár: 21,5 MFt
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 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
Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, Akácos utcában 1119m2-es
telken lévő hétvégi ház igényes
berendezéssel, 2 szoba + nappali
67 m2. Az 55m2 es fedett teraszról
szép kilátással a természetre. A ház
2009 ben épült YTONG-ból. Víz 35
méter mély, saját kútról bevizsgált
iható. Villany 32 Amper, fűtése 1
kéményről, és klímákkal is. Irányár:
33 Millió Ft 20/336-4936
Eladó Esztergom város központjában, IV em, 90m2 lakás. Lakáson
belül két szintes 3 szoba + étkezőkonyha + galéria, 2 wc. (A tető
térben 1.9 es belmagasság alatti
résszel 130 m2) A nyílászárók egy
része cserélve lett. Állapota átlagos,
felújítandó. Fűtése villanykályhákkal. Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 Millió Ft 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 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

Eladó Esztergomban a Honvéd u
környékén 43m2 ,1 szobás utcafronti felújítandó házrész, fűtése cserépkályhával, kamra, tároló az udvarban. Irányár: 15,7 MFt.
20/336-4936
Eladó Esztergom csendes, közkedvelt északi városrészében lévő
2 szintes, szépen felújított családi ház, 798m2 telekkel, 4 szoba +
nappali, 2 fürdőszoba, 164m2. Tartozik hozzá 2 kocsi részére garázs,
automata ajtóval és kerti kapunyitóval, melléképületek, pince, öntözőrendszer, gáz-központifűtés,
2 klíma, riasztórendszer, hőszigetelt homlokzat. Ár: 82 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
Budapest, Békásmegyeren eladó
lakás. Liftes épületben, 4. emeleti távfűtéses lakás egyedi hőmen�nyiségmérővel. 52m2-es, 2 szobás. Felújított fürdő, új redőnyös
nyílászárók, új konyhabútor tartozék. Olcsó rezsi. Irányár: 33Millió
Ft 20/336-4936
Eladó Esztergomban a Csenkei
hídnál, zöldövezeti környezetben
900m2 parkosított telken: 180m2.
3 szoba + nagy nappali, téli kert,
2 fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi
beállós garázs+ 35m2.gardrób,
kazánház. Szigetelt homlokzat, fa
nyílászárók. Fűtése, villany központi, + fa elgázosító kazánnal és
klímával is. A nagy teraszokról és
erkélyekről panorámás kilátással.
Az udvarban fedett terasz, csúszda,
játszótér, kis faház. Irányár: 79,9
Millió Ft 20/336-4936
Garázst vennék Esztergomban!
+36-70/941-7152
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Tel.:06-70/941-7152

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

www.vihariauto.hu
Roncs-és használt autót vásárolok adásvételi szerződéssel. Hívjon
bizalommal! 06-20-500-9561
ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok szeptemberre, 10db-tól ingyenes házhozszállítással megrendelhetők, 680Ft/
db. 06-20/214-7787
KUKORICÁN NEVELT vágnivaló csirke eladó konyhakészen is. Pomáz,
Bethlen G. u. 1/a 06-26/325-869
Eladó 2 db bárány (egy pár) 40e Ft/
db és 2 db kis bakkecske, 15e Ft/
db 0630 458 2090
RÉGISÉG

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

Borászati felszerelés olcsón
eladó. /hordók, daráló, prés,
kézipalackozó, és demizsonok/
06-33-314-877
Borszőlő vásár! Kedves régi és új
vásárlók! Idén se maradjon le, rendelje meg időben vörös vagy fehér
szőlőjét! 3q felett ingyenes házhoz
szállítással! Faragó László 06-30473-8004, 06-30-967-6933
Vásárolok régiséget, mindenféBÉRLEMÉNY
le régi motorkerékpárt, használt
Kiadó új építésű lakások Eszter- alkatrészeket, elfekvő árukészlegomban. 1. emeleti, bútorozott, tet! 06706503168
2 szobás lakások, 52-55m2, ház FOLYAMATOS HAVI járadék, akár
központifűtés az épületben, olcsó több millió forint egyösszegű kifirezsivel. Bérleti díj: 140’000Ft zetéssel, balatoni ingatlanért élet/ hó + rezsi + 2 havi kaució járadéki szerződés kötésével.
06-30/569-4038
20/336-4936
Kiadó 2 szobás és erkélyes lakás Lakókocsit vásárolok állapotától
Esztergom, Bánomi lakótelepen, IV. függetlenül, okmányok nélkül is.
emelet. 50m2, részben bútorozott, +36-30/872-2929
bútorok megegyezés szerint. Bérleti díj: 120’000Ft / hó + rezsi + 2
havi kaució 20/336-4936
Albérletet, szobát keresek Esztergomban 70 000 Ft. Tomori-Szabó.
Zeneiskola 06-20-5678950
JÁRMŰ

Eladó 2x kipróbált, teljesen új
Tornádó 910 3 kerekű elektromos robogó kis sérüléssel, áron
alul, garanciával. Irányár: 330e Ft
0620/315-5899

Eladó babakocsi és utazóágy!
06-30-570-2112
SZOLGÁLTATÁS

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
Vízvezeték szerelés, konyhai illetve fürdőszobai szerelvények javítása cseréje. 06(30)682 -9631
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
Galbács Lajos kőműves e.v.
06-70-673-6066
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
Vállaljuk épületek, kerítések,
garázsok bontását, továbbá kisebb
gépimunkákat, térkövezést, betonozást, egyéb kőműves munkákat.
Zöldhulladék kezelésével is foglalkozunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon bizalommal! 06-70-2044859
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ÁLLÁS

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@gmail.com
címre kérjük. Vozák Csanád e.v.
06(30)454-4276
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
Jogosítvánnyal rendelkező, jó
teherbírású férfi munkaerőt keresünk közepesen nehéz, fizikai
munkára. Hunmetal Kft. 06-70
-673-7316

Vállalkozásomhoz fiatal, egyedülálló alkalmazottat keresek. Szállás
és ellátás biztosított. Mend-Filben
Kft. 30/9510087
Kizárólag önállóan dolgozni tudó,
jó problémamegoldó képességgel rendelkező nyílászáró beépítőt keresünk, azonnali kezdéssel!
Smartablak Kft. Dorog, Köztársaság út 13. +36 70 626 32 88
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
Táti telephelyre faipari lapszabász
és élzáró gépre keresünk betanított munkásokat!Egyműszakos
munkarendbe, azonnali belépéssel! Bér megegyezés szerint!Poliforg
2000 Kft. Tát, József A.u.27.,
06303005626, 0633444694
Tűzifatelepre gépi feldolgozásra
munkatársat keresünk esztergomkertvárosi telephelyre! Pázsit és
Tűzifa Bt. 06-20-329-9519
Dorogra csőszerelőt, AWI hegesztőt, illetve betanított csőszerelőt jó
bérezéssel felveszek hosszútávra,
szeptemberi belépéssel. Szerelőpárokat is felveszek! Vasas József
06-30/961-3647
S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal rendelkező hölgy eladót keresünk, elsősorban esztergomi lakos
jelentkezését várjuk! Sáska János
06-30-525-4523
Racing Büfé (Tokodaltáró) pizzafutárt keres (saját autóval rendelkezzen) 06-20 -365-9493
Kőművest, festőt, villanyszerelőt
felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev +36-70/941-7152
ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR MUNKALEHETŐSÉG Budapest III. kerületében! AZONNALI KEZDÉS! Minőségi
munkáért MINŐSÉGI FIZETÉST nyújtunk! Jelentkezés: +36(20)3500472. Get Work Trend Kft.
Co2 hegesztő, lakatos munka
Gödöllőn kiemelten magas bérezéssel. Igényes, díjmentes szállást
biztosítunk vagy utazási támogatást.
Go-Human Kft. femipar.munka18@
gmail.com, +36/70-884-4955

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Szeptember hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál: 400Ft
Arany: 2000Ft

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

Műkő, márvány,
gránit síremlékek
gazdag választékban.
Műkő szimpla: 128 000 Ft-tól,
Műkő dupla: 155 000 Ft-tól,
Gránit szimpla: 370 000 Ft-tól,
Gránit dupla: 490 000 Ft-tól.

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

www.palapizza.hu

06(33)435-704
06(30)46-47-850

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.
ŐSZI-TAVASZI feliratkozóknak
2021.09.15-IG 15-25% kedvezmény!

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

06-20/931-31-52

TETŐ-ZSINDELY SZAKÜZLET
www.tetouzlet.hu

Fő profilunk a tető!
• Bitumenes zsindelyek
• OSB lapok
• Acél tetőfedő anyagok
• Bitumenes hullámlemezek
• Légkamrás polikarbonát
lemezek
• Kész előtetők
• Hő- és hangszigetelő
anyagok
• Galeco esőcsatornák
• Velux tetőtéri ablakok
• Tetőjáró lépcső korláttal

1039 Budapest, Árpád u. 76.
Tel.: 06-1/250-3060

801186

Duguláselhárítás 06-20-348
-8720
Vállalok szobafestést, mázolást,
és laminált parketta lerakását.
06-70-263-6464
Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszaptalanítást, kútmélyítést, valamint
fakivágást vállalok (fenyő, dió stb.)
06-30/951-0378
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával!
06-70/233-0673
Házi vízmű telepítés, szivattyú karbantartás és telepítés, hibaelhárítás. +36204172969
PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel.Ingyenes árajánlat készítés.
Kedvezmény 10%. 06-30/2292206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu
Fuvarozás, Költöztetés, Autószállítás kedvezményes árakon, a hét
minden napján! +3630/370
-53-73
Vállaljuk új építésű és régi házak
teljeskörű elektromos hálózat
kiépítését, víz-és fűtésszerelést,
meglévő rendszerek, elektromos
hálózatok bővítését és felújítását.
06-70-788-4929
Lapostető szigetelés +3670/941 -7152
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, tetőjavítást, kúpkikenést,
széldeszkázást, ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, hőszigetelést, cserépmosást, házak
tatarozását. Kiszállás ingyenes.
Nyugdíjasoknak10% kedvezmény
2021. szeptember 30-ig. 0630-375-9762. 06-70-655-9878.
06-20-626-3481.
Ács, tetőfedő, bádogos munkák
kivitelezése, garanciával, tetőjavítás
akár azonnali kezdés. Anyagot biztosítunk. Szeptemberben 20% kedvezménnyel! +3630/467-9397
Ács, tetőfedő, bádogos! Mindenféle bádogos munkát, ereszcsatorna
készítését, régi tetők felújítását és
javítását, széldeszkázását, kúpozást, tető mosást, festést és Lindab
lemezelést vállalunk. 0630/4787669; 0670/758-4859
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Indul a 36.
BORSZŐLŐ vásár a
S.A.S.I. Zöldségesnél!!!
MÁR RENDELHETŐ FAJTÁK:

· Cserszegi fűszeres
· Szürkebarát
· Chardonnay
· Zweigelt
· Kékfrankos
· Muskotály
· Rizlingszilváni 145-150 Ft
· Olaszrizling
· Vegyes fehér
· Otelló
· Hárslevelű
· Veltelini
+ 5 új fajta

KÉZZEL SZEDVE, NYITOTT
LÁDÁKBAN SZÁLLÍTVA!

S.A.S.I. Zöldségesben:
· Idei kék MÁK 1190 Ft/kg
· Befőzési SZILVA 299 Ft-tól
· Télálló BURGONYA

99 Ft-tól megérkezett!

Cím: Esztergom, Barkóczy út 5.
(Szentgyörgymező)

Tel.: 06-30/408-35-81,
06-30/276-06-83
8-17h-ig

TŰZIFA AKCIÓ!

TŰZIFA
AKCIÓ!
Hárs /ömlesztve, hasítva/
13.500 Ft/m3
Tölgy, Bükk

TŰZIFA

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!
AA 5833492

Szekér István

+36-20/4450-159

AA 5838419

Akác =
Hárs =

Ingatlanok
adás-vétele

/hasítva, ömlesztve/

hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m)

Tölgy, bükk, gyertyán =

16.000 Ft
17.000 Ft
13.000 Ft

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA

17.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
18.000 Ft/m3

Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

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

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

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

AJÁNDÉK
LÁTÁSVIZSGÁLAT

KEZDJÉK
VELÜNK
A SULIT!

AKCIÓS

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

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

Az éleslátás biztosítása gyermekkorban
kiemelten fontos, de mi Önre is gondolunk!

-40%

szemüvegle

ncsére! *

Vásároljon most egyfókuszú szemüveglencsét 40% kedvezménnyel!

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. szeptember 1. és szeptember 30. között érvényes. Az akció egyfókuszú szemüveglencsére vonatkozik, más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem
váltható. 14 éves kor alatti gyermek látásvizsgálata szemész szakorvos által végzett vizsgálat. Kérjük minden esetben telefonon egyeztessen kedvenc Optic World üzletével, ha 14
éves kor alatti gyermekének foglal látás- és szemvizsgálatra időpontot. A kínálat üzletenként eltérő lehet, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

