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A GMD CAST Hungary Kft.

magasnyomású alumínium
öntödébe és megmunkáló üzemébe
keres munkavállalókat

CSATLAKOZZ A GMD
CSAPATÁHOZ!

RIDE IN Kft.

Esztergomi munkahelyre munkatársakat keres

L AK ATOS
munkakörbe.

LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY VEDD
FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

Előny:
1-2 év szakmai tapasztalat
CO-val való hegesztésben gyakorlat

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
Esztergom-Kertvárosba

GYÁRTÓSORI

ÖSSZESZERELŐKET
keresünk.

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@
gmail.com

I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
Megjelenik: Bajna, Budakalász, Csolnok, Dorog,
Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár,
Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu,
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pomáz, Sárisáp,
Solymár, Szentendre, Tát, Tokod,
Tokodaltáró, Visegrád

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

Amit ajánlunk:
Versenyképes jövedelem
Jó munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
Teljes munkaidős állás
Nappali műszak
Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása

Részletekért hívjon bennünket a
06-20-381-3818 telefonszámon.

Suzuki_HR_toborzo_szorolap_A5.pdf
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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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Álláslehetőség

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

TARGONCAVEZETŐ

Pilisvörösváron működő élelmiszer C + C raktárunkba
várjuk új munkatársak jelentkezését az alábbi pozíciókba.

RAKTÁROS

1 vagy 2 műszakos munkarend

pozícióra

AMIT KÍNÁLUNK:
A Sofidel Hungary Kft. minden munkavállalója részére
- versenyképes jövedelemcsomagot
- éves Cafeteria keretet
- iskolakezdési támogatást biztosít
A SOFIDEL HUNGARY KFT. AZ ALÁBBI
JELENTKEZŐK ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJA:
- targoncavezetői engedély
- min. 8 általános iskolai végzettség
- hasonló területen szerzett tapasztalat
- herceghalmi vagy lábatlani telephelyen történő
munkavégzés vállalása

SOFŐR (B, C kategória)

Ha felkeltettük érdeklődését és úgy érzi, hogy
megfelelő csapattag válna Önből, várjuk
önéletrajzát elektronikusan vagy
személyesen a megadott címeken.

hajnali munkakezdés, 1 műszakos munkarend
Jelentkezéshez várjuk fényképes önéletrajzát!
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Dugonics utca 2.(munkavégzés helye)
E-mail: 2017allas@gmail.com, Tel: 0630/383-62-62
„A legnagyobb hiba, amit az életben
elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

Hr.Sofidelhungary@sofidel.com

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

KÖNYÖKLŐ
ÖSSZESZERELŐ
MUNKATÁRSAKAT

AMIT CSINÁLNI KELL:

rendelkezel általános iskolai végzettséggel
ÉS
nem okoz gondot a mindennapi rutin
betartása

Bővebb információ kérhető:

+36-33-542-400

TEL.: 06-20-746-8664
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)

könyöklő összeszerelése manuális
úton (kézi szereléssel) betanulás után,
illetve munkautasítás alapján

MI VAGYUNK SZÁMODRA
AZ IDEÁLISAK, HA:

2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc u. 105.

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDSZ
JELENTKEZNI:

MUNKAREND:

MUNKAIDŐ:
napi 8 óra / heti 40 óra
(a munkaközi szüneteket le kell dolgozni)
MUNKAREND:
2 műszak

Jelentkezésedet követően lehetőséged nyílik egy
személyes elbeszélgetésre és gyárlátogatásra.

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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Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában világszerte vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport 1993-ban alapított magyarországi leányvállalata.

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓ SZAKKÓRHÁZ
ÉS GYÓGYFÜRDŐ (Visegrád, Gizella-telep)
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

SZEMÉLY- ÉS MUNKAÜGYI
ÜGYINTÉZŐ
JOGVISZONY TÍPUSA:

• Határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony,
heti 40 óra munkaidő

FELTÉTELEK:

• Érettségi, emelt szintű (minimum OKJ54) humánerőforrás/
munkaügyi ügyintéző/szakelőadó, vagy ezeknek megfeleltethető
releváns szakképesítés
• MS Office (irodai) programok magabiztos használata
• Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség
• Munkájára igényes, pontos, jól szervezett

ELŐNYT JELENT:

• KIRA, JDOLBER programok ismerete
• Költségvetési intézményben szerzett legalább 1-3 év szakmai
gyakorlat

FŐBB FELADATOK:

• A szakkórház humánpolitikai részlegén munka- és humánerőforrás
ügyek vitele. Napi operatív feladatok. A Magyar Államkincstári KIRA
valamint Jdolber programban a besorolással, be és kiléptetéssel,
számfejtéssel összefüggő adminisztratív feladatok elvégzése.
Adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások határidőre történő
elkészítése. Munkahelyi nyilvántartások pontos vezetése,
naprakészen tartása. Részvétel a munkahelyi szabályzatok,
dokumentációk, tanulmányi szerződések előkészítésében,
álláshirdetések megjelentetésében. Minősítéssel, értékelésekkel
kapcsolatos teendők ellátása. További jogviszonyokkal kapcsolatos
engedélyezések lebonyolítása.

BENYÚJTANDÓ IRATOK:
•
•
•
•

Végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
Szakmai önéletrajz
Motivációs levél
Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezés
elbírálásában részvevők betekintési jogához
• Sikeres elbírálás esetén az egészségügyi szolgálati munkaszerződés
megkötése előtt 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
beszerzése és bemutatása szükséges, valamint a Covid-19 oltás
megléte vagy felvétele.

BÉREZÉS: megállapodás szerint.
TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK:
- ÁPOLÓ
- TAKARÍTÓ munkakörökbe.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. december 15.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. december 17.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!
Telefon: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu

Önállóan dolgozni

ÁCSOT,
TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve
SEGÉDET
tudó

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775

PILISCSABAI telephelyünkre keresünk munkatársakat
az alábbi könnyű fizikai munkakörök betöltésére:

Ú J!

CNC GÉPKEZELŐ ÉS SÍKKÖSZÖRŰS

Ú J!

A betanítást vállaljuk
FŐBB FELADATOK:
• CNC esztergagép vagy síkköszörű kezelése
• Egyedi és kis szériás alkatrészek
megmunkálása
• Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi
előírásoknak való megfelelőségének
ellenőrzése

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás
ELVÁRÁSOK:
támogatása
• Minimum általános iskolai végzettség
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
munkakörnyezet
• Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság,
• Családcentrikus környezet
terhelhetőség
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
ELŐNY:
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai
• Műszaki rajz olvasási ismeret
perspektívák
MUNKAREND:
• Nyelvi képzési lehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
• Hosszú távú munkalehetőség

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

ADMINISZTRÁCIÓS,
ADATRÖGZÍTŐI
munkára keresünk
6 órás munkaidőbe
kollégát
piliscsévi telephelyünkre
azonnali munkakezdéssel.

Követelmény: számítógépes alapismeret, középfokú végzettség.
Önéletrajzát fizetési igény megjelölésével az alábbi
e-mail címre várjuk: info@cslf.hu
Csévi Liqueur Factory Kft.
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2080 Pilisjászfalu, Külső Bécsi u. 038.
Tel:. 06-26-709-069, 06-70-9322-973

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

- RAKODÓGÉPKEZELŐ
(Kőbányászati végzettség
előnyt jelent)

- KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ
(bányaüzemben)

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

ÉRTÉKESÍTŐ

Érdeklődni a 06-70-9322-973 és 06-26-709-069
telefonszámokon, vagy személyesen Pilisjászfalu,
Külső Bécsi u. 038. sz. telephelyen.

E-mail: markako@markako.hu • http://markako.hu
Faipari vállalkozásunk keres

FELADATOK:
• napi kapcsolattartás vevőkkel és beszállítókkal
• árajánlatok készítése
• értékesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátása
• partnerek látogatása

ASZTALOS VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ,
BÚTORGYÁRTÁSBAN JÁRTAS SZAKEMBERT
Elvárás B kategóriás jogosítvány!
Teljes munkaidős állás, akár azonnali kezdéssel!

ELVÁRÁSOK:
• minimum középfokú angol nyelvtudás szóban
és írásban
• MS Office felhasználó szintű ismerete
• magabiztos kommunikáció

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: poliforg@invitel.hu címen
+36 30 300 5626, +36 33 444 694

ELŐNY:
• műszaki vagy autóipari érdeklődés
• autóiparban vagy hasonló pozícióban szerzett
tapasztalat

Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

BETANÍTOTT MUNKÁS

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!

munkakörbe.

AZ IDEÁLIS JELÖLT:





megbízható
szívesen dolgozik csapatban
jó ﬁzikai állóképességgel rendelkezik
termelésben szerzett tapasztalatot

AMIT KÍNÁLUNK:
 stabil munkáltatói háttér
 hosszútávú munkalehetőség
 versenyképes jövedelem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
 több műszakos munkarend

JELENTKEZÉS MÓDJA:
- önéletrajzzal a

meder.ilona@csevi.hu címen

Csévi Likőr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.
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S.A.S.I.

Zöldségboltba
gyakorlattal
rendelkező

HÖLGY
ELADÓT
keresünk.

Elsősorban
esztergomi lakos
jelentkezését várjuk!

Sáska János
06-30-525-4523

„A legnagyobb hiba, amit az életben
elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

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

BETANÍTOTT, KÖNNYŰ FIZIKAI
MUNKÁRA KERESÜNK

ONLINE
OPERÁTOR

AMIT CSINÁLNI KELL:

MUNKATÁRSAKAT

alkatrészek, tartozékok összeszerelése
műveleti utasítás alapján,
az alkatrészek sorba rendezése a beszállító
konténerbe online adatok alapján

MI VAGYUNK SZÁMODRA
AZ IDEÁLISAK, HA:
rendelkezel általános iskolai végzettséggel
ÉS
nem okoz gondot a mindennapi rutin
betartása

Bővebb információ kérhető:

+36-33-542-400

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)

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDSZ
JELENTKEZNI:

MUNKAREND:

MUNKAIDŐ:
napi 8 óra / heti 40 óra
(a munkaközi szüneteket le kell dolgozni)
MUNKAREND:
2 műszak

Jelentkezésedet követően lehetőséged nyílik egy
személyes elbeszélgetésre és gyárlátogatásra.

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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SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

Szolgáltatók
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

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

2021. december 3. 														
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SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

Szolgáltatók

fat e l e p
f amegrendeli,
t emil
eszállítjuk!
p
Otthonról
házhoz
Kiváló minőségű szlovák lucfenyő
fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle
proﬁllal, különböző méretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba,
bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

VÍZGÁZ
FŰTÉS

Ha fa, akkor Zso-fa!

www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Ha fa, akkor Zso-fa!

EUTR szám: AA5854440

SZERELÉS
GÁZKAZÁN
CSERE

714106

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
H-P 8-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

06-30-755-2941
06-30-301-7502

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester
ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

Esztergom, Visegrád, Dorog, Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében
Elérhetőségünk: E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796, 06-33-520-810

MEGÚJULTUNK: www.banszky.hu
1998-óta az Önök szolgálatában. 23 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN

Apróhirdetések
BÉRLEMÉNY

Kiadó lakások Esztergomban. 1. emeleti, fsz-i bútorozott, 1-2 szobás lakások, 30-49-55m2, ház központi, és
egyedi fűtésű, olcsó rezsivel. Bérleti
díj: 80’000-120’000-140’000Ft / hó +
rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936
Kiadó Esztergomban a TESCO környékén, 2 szobás erkélyes fsz-i lakás,
50m2, részben bútorozott, bebútorozás megegyezés szerint. Bérelhető
hozzá zárt udvaron belül garázs. Bérleti díj: 140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi
kaució 20/336-4936
Kiadó Esztergomban, 3 szobás két
fürdőszobás nagy teraszos két szintes ház, olcsó rezsivel, zárt udvarban
kocsi beállóval, két havi kaució szükséges. Bérleti díj 190’000 Ft/ hó +
rezsi. 20/421-4557
Kiadó Esztergomban 2 szobás bútorozott, igényesen berendezett, panorámás, ikerházas lakás. Gáz fűtés,
klíma, terasz, fedett gépkocsi beálló. Bérleti díj: 150,000 Ft/ hó+ rezsi.
20/421-4557
Dorogon, a Mária udvarban kiadó vagy
eladó kocsibeálló. 06-20-580-8403
Kiadó lakás Dorogon, a Bécsi úton.
06-20-580-8403
Esztergom, Petőfi u.-ban 2 szoba összkomfortos, korszerűen felújított, bútorozatlan, gázkonvektoros, kertes kis ház melléképületekkel,
kocsibeállási lehetőséggel hosszútávra
kiadó. 100e Ft/hó+rezsi+1 havi kaució. 06-30-204-5112
KIADÓ Esztergomban, a SASI Zöldséges mellett évek óta jól működő 48
nm-es virágbolt 2022. január-februártól! Esetlegesen más tevékenységre is
alkalmas. 06-30-525-4523
INGATLAN

Eladó lakás Dorogon a Mária házban.
55m2-es, 2 szobás I em. Újszerű állapot. Olcsó rezsi, egyedi mérő órákkal.
Irányár: 30 MFt 20/336-4936
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, kalandparknak, stb.
Irányár: 21 Millió Ft 20/336-4936
Építési telek eladók Esztergomban
a Felső-Kenderesi úton 1100 m2,
öszközmű lehetőség adott. Irányár:
21MFt. 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház.
288m2 telken, 80m2, 3 szoba,+ utcáról külön bejárattal 20m2 üzlet, alkalmas irodának, fodrász, kozmetika, stb.
vállalkozásra. Udvarban kocsi beálló,
garázs, gáz-központifűtés Irányár:
42MFt 20/336-4936
Eladó Esztergom Akácos úton belterületi hétvégi faház. Téli ottlakásra
is alkalmas cserépkályhával fűthető, saját kút, villany van + éjszakai
áram.550m2 telek, 1+ két fél szoba, 49m2 a két lakó szinten. Irányár:
22MFt 20/336-4936
Esztergomban Szentgyörgymezőn
eladó felújított kétszintes sorház,
448m2 kerttel, 4 szoba, nettó161m2
lakószínt, étkező konyhás, 2 fürdőszobás, két pince, garázs melléképületek.
Fűtése fa elgázosító kazánnal, és cserépkályháról is. Gáz bevezetve. Nyílászárók műanyagra cserélve. A homlokzat és a tető frissen szigetelve. Irányár: 75MFt 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Bánomi
lakótelepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall,
erkély, 55m2-es, távfűtéses, új
nyílászárókkal. Irányár: 21,8MFt
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 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
Eladó Esztergomban belvárosi két
szintes kis udvaros családi ház. 2007
ben épült, földszinten, nappali, konyha és fürdőszoba, emeleten fürdőszoba és 3 hálószoba. A lakószínt összesen 95m2. Fűtése villany központi. Udvarban kocsi beálló. Irányár: 55
MFt 20/336-4936
Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyorósi úton, 4000 m2 telek, szőlő, gyümölcsös, 20m2, pince, présház és felette
25 m2 faház 1 szobával, fűthető, villany van és saját kút. Irányár: 8 Millió
Ft 20/421-4557
Budapest, Békásmegyeren eladó
lakás. Liftes épületben, 4. emeleti távfűtéses lakás egyedi hőmennyiségmérővel. 52m2-es, 2 szobás. Felújított fürdő, új redőnyös nyílászárók,
új konyhabútor tartozék. Olcsó rezsi
Irányár: 33Millió 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: 685’000Ft / m2
20/336-4936
Eladó lakás Esztergom városközpontjában. Földszinti, tégla építésű épületben, csendes udvarra néző ablakok,
2,5szobás, 63m2. fűtése hőtárolós villany és cserépkályha. Irányár: 26,8Millió Ft 20/336-4936
Garázst vennék Esztergomban!
+36-70 /941-7152
Eladó Esztergomban a TESCO, vasút állomás buszpálya udvar közelében 809 m2-es telken lévő családi ház, 3szoba 100 m2. A ház 1961ben épült téglából. Fűtése gáz központi. Épület alatt szuterén, külön garázs.
Irányár: 45,5 Millió Ft 20/421-4557
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
Eladó lakás Esztergomban a Budai
lakótelepen, IV. emeleti, erkélyes, 2
szobás, 55 m2-es felújítandó lakás.
Ár:19,5 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 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
Eladó, város központi III. em két erkélyes tégla lakás, fekvése, kelet-délés nyugati tájolású, 3,5 szoba 95m2
fűtése gáz központi,. Ár: 45 MFt
20/421-4557
Eladó Esztergomban Martsa ltp.III. em
2 szobás erkélyes felújított lakás, új
nyílászárók, felújított fürdő, konyha, 52
m2 Garázs vehető hozzá. Irányár: 25.9
Millió Ft 20/421-4557
Eladó 2008 ban épült belterületi hétvégi ház Esztergomban, a Csenkei úton,
csendes, szép, panorámás kilátással 1054m2 telken, 33m2 egy szoba,
konyha, fürdőszobás, külön wc+10 m2
terasz. Valamint bővíthető cserép fedésű tetőtérrel. Az épület alatt 15,5 m2
pince. Kéményről egyedi fűtés, villany
van, saját kúttal, zárt szennyvíz tárolóval. Irány ár: 21MFT 20/421-4557
1,5 vagy 2 szobás tégla lakást keresek Aranyhegyen. Lehet felújítandó is. Hívását munkaidő után várom.
06/20 428 8487
Eladó családi házat, hétvégi házat, nyaralót vennénk 10 000 000 Ft-ig, elsősorban: Esztergom Visegrádi út, Tát,
Nyergesújfalu. 06-70-226-1167
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Tel.:06-70/941-7152
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
Roncs-és használt autót vásárolok
adásvételi szerződéssel. Hívjon bizalommal! 06-20-500-9561
Simson motorkerékpárt keresek, állapottól függetlenül. 0630/558-7407
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
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, tetőjavítást, kúpkikenést,
széldeszkázást, ereszcsatornázást,
cserepeslemezelést, hőszigetelést,
cserépmosást, előtetők készítését.
Országosan kiszállás ingyenes. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény 2021.
december 15-ig. 06-30-375-9762,
06-70-655-9878, 06-20-626-3481
Galbács Lajos kőműves e.v. 0670 -673-6066
Duguláselhárítás 06-20-348-8720
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László 06-30
-244-2092
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók, javítása, készítése! Penészmentesítés
www.peneszeltavolitasa.hu 06(30
)294-6022

Ácsmunkát, tetőfedést, bádogosmunkát, tetőjavítást, cserepes-lemezelést, ereszcsatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, lapostető - szigetelést, egyéb kisebb javításokat vállalok. 06-20-917-2422
Vállalom kisebb-nagyobb otthoni
munkák elvégzését. (villany,víz, fúrás
stb.) +3630/692-1768
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +3630
2475157, www.borsikalyha.hu
RÉGISÉG

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

Eladó örökségből származó permetező, keverőtárcsás mosógép, használatlan (új állapotú) textil parasztzsák!
06-20-582-3885
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort,
kisgépeket. 06-70/624-5475
ÁLLÁS

Kültéri munkára, hosszú távra keresek: télen kézi-gépi hóeltakarításra,
sózásra, nyáron fűnyírásra, kertészeti
munkákra megbízható kollégát, lehet
nyugdíjas is. A munkához mindent
biztosítunk. Jó kereseti lehetőség!
BG Credit House Kft. 06-30/6552074, bgcredit.balazs@gmail.com
Kőművest, festőt, villanyszerelőt
felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés
Tamás ev +36-70/941-7152
Szobafestőt és dryvitszigetelőt felveszek! Bajkó Ferenc 06-20
-9235-243

Házi vízmű telepítés, szivattyú karbantartás és telepítés, hibaelhárítás.
+36204172969
Lapostető szigetelés +36-70/941
-7152
Gipszkartonszerelést vállalok! 06
-20-298-8711
Duguláselhárítás falbontás nélkül
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén
is, garanciával! 06-70/233-0673
HIDEGBURKOLÁS - Pár lapos javításoktól az újépítésű házakig vállalok
burkolást. Több, mint 20 éves tapasztalat! Németh László 06-70-6178597
Villanyszerelés, Hajdu bojler és
hőtarolós kályha javítás, elektromos
hibák kijavítása. 06 20 9712292
Villanyszerelés A-tól Z-ig! Hibakeresés, javítás, felújítás! 06-70
-588-0916
Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés. 0630/
478-9245
Ács, tetőfedő, bádogos munkák kivitelezése, garanciával, tetőjavítás akár
azonnali kezdés. Anyagot biztosítunk.
Decemberben 30% kedvezménnyel!
+3630/467-9397

VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása,
villanyóra szerelés
(áthelyezés, teljesítmény
növelés, új kiépítés)

Tel.: 06-20/254-7428,
06-31/318-2609

LAPZÁRTA:
KEDD 12.00
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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. 06-30/6552074, bgcredit.balazs@gmail.com
Tűzifatelepre gépi feldolgozásra
munkatársat keresünk esztergomkertvárosi telephelyre! Pázsit és Tűzifa Bt. 06-20-329-9519
Építőiparban jártas segédet, és villanyszerelőt, illetve segédet keresünk cégünkbe Esztergom, Dorog,
Tát, Sárisáp, Csolnok 20 km-es
vonzáskörzetéből. S+F GIPSZ 2021
Bt.06-20-375-0862
Adminisztrációs, adatrögzítői munkára keresünk 6 órás munkaidőbe
kollégát piliscsévi telephelyünkre
azonnali munkakezdéssel. Követelmény: számítógépes alapismeret, középfokú végzettség.Önéletrajzát fizetési igény megjelölésével
az alábbi e-mail címre várjuk: info@
cslf.hu. Csévi Liqueur Factory Kft.

Esztergomi munkahelyre keresünk női-férfi betanított munkásokat. Munka jellege: könnyű fizikai,
egyműszakos, betanított ülőmunka.
Bejárást térítünk, előleget adunk.
Első ledolgozott hónap után 50.000
Ft JELENLÉTI BÓNUSZT ADUNK. Havi
fizetés: 230.000-250.000 Ft. Érd.:
06(30)385-8356, ragnarhuman@
gmail.com. Ragnar-Human Kft.

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
December hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál kupon

350Ft | Arany kupon 2500Ft

www.palapizza.hu

Faipari vállalkozásunk asztalos végzettséggel rendelkező, bútorgyártásban jártas szakembert keres. Elvárás B kategóriás jogosítvány! Teljes munkaidős állás,akár azonnali kezdéssel! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: poliforg@invitel.
hu címen. Poliforg Barkács Áruház
06302772330, 06303005626

Esztergom-Kertváros
Damjanich u. 113.
Nyitva:
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

Tokodi könyvelőiroda keres könyvelő munkatársat. Fényképes önéletrajzokat, bérigény megjelölésével
a szabonejuhveronika@gmail.com
e-mail címre várom. Szabóné Juh
Veronika

06(33)435-704
06(30)46-47-850
Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is
felhasználható!

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

gyakorlat- TŰZIFA AKCIÓ!

S.A.S.I. Zöldségboltba
tal rendelkező hölgy eladót keresünk, elsősorban esztergomi lakos
jelentkezését várjuk! Sáska János
06-30-525-4523

TŰZIFA
AKCIÓ!

AKCIÓS

AA 585 1199

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

/hasítva, ömlesztve/

AA 5838419

KEMÉNYFA
BRIKETT
89 Ft/kg

Hárs /ömlesztve, hasítva/
13.500 Ft/m3
Tölgy, Bükk
17.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
18.000 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

FARM BURGER
ESZTERGOM

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

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

06 33 400 748
Keressétek megújult étlapunkat!

GYROS ÉS HAMBURGER!
NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Vasárnap: 12.00-21.00
Már a

-n is megtaláltok!
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Esztergomban a Nagy Zöldségesnél
és Párkányban

December 7-től naponta
7.00-17.00 óráig

Esztergom - Dorogi út
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5000
Ft kedvezmény
(Hallókészülék vásárlás árából, egyszerre csak egy

(a 6-os kőnél, Nagy Zöldség
nagykernél, a Gazdabolt mellett)

GÁZKAZÁN
CSERE
SZÜKSÉGES
ENGEDÉLYEKKEL!

06/70 743-49-30
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Érvényes:
2021.11.14.-tól
2022.01.22.-ig

Esztergom Városközpont
(Lőrincz u. átjáró)

Párkány - Bocskai u. 7.

(a postával szemben, az Aquario mellett)

Boltjainkban zöldségek és déligyümölcsök széles
kínálatával várjuk kedves Vevőinket!

VÁGJA KI A KUPONT HOZZA EL
hallokeszulek.hu
ÉS VÁLTSA BE A KEDVEZMÉNYT!
2510 Dorog, Mária út 1. (Mária udvar)

Telefonszám: 06-70/554-95-16
PALATETŐK

bontásnélküli felújítása, szigetelése színes,
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,
15 év garanciával, referenciákkal.

Tetőfelújítások, átfedések, javítások.
Korrekt ár, precíz munka.

AJÁNDÉK KERET
ÉS MULTIFOKÁLIS KEDVEZMÉNYEK

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI előjegyzőknek

MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK

2021. 12. 15-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

Ft/kg

Tel.: 30/523-6419

EUTR: AA5831850

99

20-40%

KEDVEZMÉNNYEL

HÁZTÓL- HÁZIG SZOLGÁLTATÁS EMELŐHÁTFALAS
TEHERAUTÓVAL A RAKLAPOS ÁRU KEMÉNY
BURKOLATÚ UTCASZINTIG TÖRTÉNŐ KISZÁLLÍTÁSA,
MELY KÉZI RAKODÁST NEM TARTALMAZ!

• Minimálisan vásárolható mennyiség:
96 db 10 kg-os csomag, azaz 960 kg,
melyet raklapon szállítunk.
• INGYENES KISZÁLLÍTÁS

www.woodo2.com

KOMPLETT
SZEMÜVEG MELLÉ

AJÁNDÉK
SZEMÜVEGKERET*

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
* Minden második komplett szemüvegkészítés esetén. Az ajánlat 2021. december 1. - 2022. január 31. között érvényes. Az akció
más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

