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.

TAVASZI előjegyzőknek
2022. 01. 15-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466
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THERM BT.

A JTÓ-ABL AK

60%

KEDVEZMÉNY!
ESZTERGOM, Hősök tere 15.
esztergom@iqtherm.hu
iqtherm@iqtherm.hu

7 légkamra
0.5 w/m 2K
üvegezés!

(körforgalomnál az orvosi rendelővel
és a mentő állomással szemben)

20/779-0354
w w w . i q t h e r m . h u 70/610-6278

A Lechner Holding AG. magyarországi leányvállalata

FAIPARI BETANÍTOTT MUNKATÁRS
munkavállalóval bővíti csapatát.

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!

Feladatok:
• A fa alapanyagokból készült
termékek teljeskörű megmunkálása
a szakmai előírásoknak megfelelően
• Precíz munkavégzés, az ügyfelek
minőségi elvárásainak teljesítése
érdekében
• Hatékony anyag-és készletgazdálkodás

Amit kínálunk:
• Egyműszakos-, kiszámítható munkarend
(7:00-15:30), szabad hétvégékkel
• kiegyensúlyozott, stabil vállalati háttér
• versenyképes, 100%-ban bejelentett
jövedelem
• bejárási költségtérítés + cafeteria
• fejlődési lehetőség
• segítőkész,támogató csapat

Szívesen biztosítunk lehetőséget pályakezdő fiataloknak is!
Munkavégzés helye: Tát
Ajánlatunkról bővebben weboldalunkon tájékozódhat.
https://www.mylechner.de/hu/a-vallalat/karrier/
Jelentkezéshez küldje el önéletrajzát a job@lechner.hu e-mail címre vagy hívja a
+36 30 568 7169-es telefonszámot.
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Jelentkezésekor
fel aaSzuperinfó
Szuperinfó
Jelentkezésekor tüntesse
tüntesse fel
2022. január 7.
reklámújságot
megjelenésünket.
reklámújságot és
és aa facebook
facebook megjelenésünket.
Önkormányzatokkal
való

TELEFONOS

KAPCSOLATTARTÁSRA

keresünk beszédes
munkatársat
Esztergom-kertvárosi
irodánkba 8 órás
munkavégzéssel.
Jelentkezni az

ugyfelszolgalat@
babamamatudakozo.hu

e-mail címen
bérigény
megjelölésével
lehet.
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
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!

KÖNYVELŐ
kollégát keresünk!

Itt a lehetőség, hogy egy életerővel
teli és újításokra ösztönző vállalati
kultúra részese lehess!

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!
Legfőbb feladataid:
• napi könyvelési feladatokban aktív
részvétel
• beérkező számlák és havi bérfeladás
könyvelése
• analitikus és főkönyvi nyilvántartások
egyeztetése
• adóbevallások elkészítésének
támogatása
• statisztikai adatszolgáltatások készítése
• zárási folyamatok és beszámolók, riportok
összeállításának támogatása
• könyvvizsgálat, hatósági ellenőrzés során
kért anyagok összeállítása
• számlák banki utalásának előkészítése,
bizonylatok naprakész nyilvántartása

Ezt kínáljuk cserébe:
• hosszú távú munkalehetőség, biztos
nemzetközi háttér
• határozatlan idejű munkaszerződés
• választható cafeteria juttatás
• munkába járás támogatása
• éves jutalom
• képzési támogatás, évente több
alkalommal szakmai képzésen való
részvétel
• 24 órás csoportos élet- és
balesetbiztosítás a világ összes országára
• iskolakezdési támogatás
• rugalmas munkaidő

Szükséges kompetenciák:

Munkarend:

• regisztrált mérlegképes könyvelői vagy releváns
szakmai, gazdasági végzettség
• 2-3 éves pénzügyi és/vagy számviteli területen
szerzett tapasztalat
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• kiváló kommunikációs készség
• precíz, lelkiismeretes, önálló és felelősségteljes
munkavégzés

• kedvező törzsidő rugalmas perem
idővel
• előre egyeztett napokon home
office munka, mobile eszközök
(telefon, laptop) biztosítva

Jelentkezz!
• INTERNETEN: www.summitdvkft.hu
• E-MAILBEN: sdv.allas@summit-dv.hu
• FACEBOOKON:
https://www.facebook.com/summitesztergom/

Előnyök:
• SAP Business One ismerete
• angol nyelvtudás

Bővebb információ:

0633-542-400
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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.

SZOBAFESTŐ –
MÁZOLÓ kollégákat
keresünk

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

ELVÁRÁSAINK:

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.

Esztergom-Kertvárosba

- Min. 1 év releváns
szakmai tapasztalat

Nyugdíjasok és alkalmi/részmunkaidős munkavállalók jelentkezését is várjuk.

Jelentkezni 06-20/351-7024
telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

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

A GMD CAST Hungary Kft.

magasnyomású alumínium
öntödébe és megmunkáló üzemébe

Munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:

•HEGESZTÕ/LAKATOS

keres munkavállalókat

(Végzettség nem szükséges, csak gyakorlat)

• BETANÍTOTT MUNKÁS
KÖNNYÛ FIZIKAI MUNKÁRA.
(Hölgyek, nyugdíjasok ill. megváltozott munkaképességû
személyek jelentkezését is várjuk.)

AMIT KÍNÁLUNK:
- stabil munkáltatói háttér
- hosszútávú munkalehetõség
- egymûszakos, 8 órás munkarend

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

PULTOST keresünk
esztergom-kertvárosi
lakóparkba, a
Szalézi Sörözőbe!

Parák Istvánné

06-20-3839886

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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Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

BETANÍTOTT MUNKÁS

GÉPKEZELŐ és KARBANTARTÓ

munkakörbe

Sofidel Hungary Kft. papír törlőkendők, szalvéták,
papírzsebkendők, toalett papírok gyártásával foglalkozik.

(mechanikus és villanyszerelő) kollégákat
keresünk

AZ IDEÁLIS JELÖLT:

AMIT KÍNÁLUNK:
A Sofidel Hungary Kft. minden munkavállalója részére
- Versenyképes jövedelemcsomagot
- Vegyszermentes, tiszta munkakörnyezetet
- Éves Cafeteria keretet
- Iskolakezdési támogatást
- Munkába járás támogatást biztosít
és
- Biztos munkahelyet, mert a mi termékeinkre mindig szükség van

megbízható
szívesen dolgozik csapatban
jó fizikai állóképességgel rendelkezik
termelésben szerzett tapasztalatot

AMIT KÍNÁLUNK:
stabil munkáltatói háttér
hosszútávú munkalehetôség
versenyképes jövedelem


JELENTKEZZ, HA:
- Tudod vállalni a 3 műszakot H-P, vagy a 12 órás műszakot is
- Nem jelent problémát a leányvári munkavégzés
- Önállóan, illetve csapatban is szívesen dolgozol
- Rendelkezel gépkezelői és/vagy karbantartói tapasztalattal
- Szeretnél egy fejlődő csapat tagja lenni

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
több mûszakos munkarend

JELENTKEZÉS MÓDJA:

- önéletrajzzal a meder.ilona@csevi.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.
„A legnagyobb hiba, amit az életben
elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

Ha felkeltettük érdeklődésed, várjuk az önéletrajzod
elektronikusan az alábbi email címre:

Hr.Sofidelhungary@sofidel.com
vagy személyesen is leadható az alábbi címen:
2541 Lábatlan, Rákóczi út 105.

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
MUNKATÁRSAKAT

AMIT CSINÁLNI KELL:

Tokodaltáró, Nagysáp, Sárisáp, Csolnok, Kesztölc, Dömös,
Pilismarót, Annavölgy, Piliscsév, Párkány, Ebed,
Nána, Helemba, Szőgyén, Kőhídgyarmat)

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

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)

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,

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

06:00-14:50, 14:55-23:45

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, Ipari Park,
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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S.A.S.I.

A 43 éve működő Bányai Bútorok Kft. pilisvörösvári
bútorüzemébe kínál munkalehetőséget

Zöldségboltba

NŐI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKNAK

ASZTALOS, BÚTORSZÁLLÍTÓRAKODÓ, CSOMAGOLÓ

gyakorlattal
rendelkező

pozíciókra.

HÖLGY
ELADÓT

ELVÁRÁSOK:
• ASZTALOS - asztalos szakirányú végzettség
ELŐNY: B kategóriás jogosítvány; bútorszerelésben szerzett tapasztalat
• BÚTORSZÁLLÍTÓ-RAKODÓ - B kategóriás jogosítvány , jó állóképesség
• CSOMAGOLÓ - min. 8 általános iskolai végzettség, igényes,
megbízható munkavállalók jelentkezését várjuk
AMIT KÍNÁLUNK:
• hosszú távú, bejelentett munkaviszony, versenyképes fizetéssel
• bejárás támogatás, munkaruha

keresünk.

Jelentkezni: Hívja a 0626/330 341-es telefonszámot, vagy küldje
önéletrajzát az allas@bbmobel.com email címre!

Elsősorban ESZTERGOMI lakos
jelentkezését várjuk!

Sáska János 06-30-525-4523
Táti
telephelyre

FAIPARI ÉLZÁRÓ GÉPRE
keresünk munkájára igényes ,

BETANÍTOTT MUNKÁST!
Egyműszakos munkarendbe, azonnali belépéssel!
Bér megegyezés szerint!

Poliforg 2000 Kft. Tát, József A.u.27
+36 30 300 5626, +36 33 444 694
Esztergomi
munkahelyre
keresünk

NŐIFÉRFI 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.: Ragnar-Human Kft.

06(30)385-8356,
ragnarhuman@gmail.com

EXKLUZÍV
ÉTTEREMBE,

Önállóan dolgozni tudó

PÉKSÉGBE

Pléli János

Párkányba keresünk
PINCÉRT/NŐT,
FŐSZAKÁCSOT,
PIZZASZAKÁCSOT,
illetve egy jól működő
ELADÓT, PÉKET,
PÉKSEGÉDET, és CUKRÁSZT.
Akár pályakezdő is lehet.
Végzettség előny,
de nem feltétel,
betanítást vállalunk!
Igény szerint szállást is
biztosítunk!
Jelentkezni lehet: Higgi-Trade

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

ÁCSOT, TETŐFEDŐT
és BÁDOGOST,
illetve SEGÉDET
felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Tel.: 30/9413-775
I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége

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
minden pénteken 40000 Példányban
felelősséget nem vállal, nem köteles
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek
Lapzárta: Hétfő 16.00 óra
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel
Felelős kiadó: Egom Infó Kft. kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket
Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató
és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Tel.: +36-70/612-8375
Az újságban megjelent grafikai megoldások, szerzői
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhasznáSzerkesztőség: Dorog, Bécsi út 40.Tel.: +36-33/403-703 lásához a szerkesztésért felelős személy engedélye
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
szükséges!

Megjelenik: Bajna, Budakalász, Csolnok, Dorog,
Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár,
Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu,
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pomáz, Sárisáp,
Solymár, Szentendre, Tát, Tokod,
Tokodaltáró, Visegrád

Nyomdai előállítás: Comorn kft.

www.szuperinfo.hu

NEMZETKÖZI KAMIONSOFŐR ÁLLÁS
TAPASZTALT és KEZDŐ SOFŐRÖKNEK
Ha szeretnél korrekt bért, ha megbízhatóbb munkahelyet keresel,
ha kiszámíthatóbb munkarendben dolgoznál, ha modern vontatót hajtanál…

ITT AZ IDEJE VÁLTANI!

Tedd meg még MA az első lépést egy jobb munkahely felé és add le a jelentkezésed MOST!
Miért dolgozz nálunk?
 Te választod meg a munkarendet, amiben dolgozni fogsz (3/1, 4/1)
 korrekt bércsomagot kapsz, ami alapbérből, napidíjból (60 EUR Hé�őtől Szomba�g) és különböző ösztönzőkből áll
 a ﬁzetésed bankszámlára érkezik mindig időben és pontosan, mert tudjuk, hogy minden forintnak helye van
 folyamatosan tartjuk veled a kapcsolatot, 0-24 órás diszpécser szolgálatot biztosítunk
 egész Európát lefedő szerviz szolgáltatást adunk, nem kell kereket cserélned, nem kell fülkét billentened
 lehetőséged lesz kedvezményesen üdülni a családoddal együ�
 ingyenes GKI tanfolyamot és belső képzéseket biztosítunk
 561/2006/EK rendelet szerin� végzed a munkád
 rendeze�, hiánytalan, műszakilag kiváló állapotú vontatókon ülhetsz
Nálunk dolgozni azért jó, mert
 2022-ben a vontatóink több mint 50%-át újra cseréljük,
XXL fülkés, DAF, Volvo, Renault és Mercedes vontatókon fogsz dolgozni
 nem kell rakodnod
 lehetsz kocsigazda is, így mindig ugyanazon a vontatón fogsz dolgozni
 főleg német, osztrák, benelux, angol, francia, spanyol és portugál fuvarjaid lesznek

GYORS ÉS EGYSZERŰ A FELVÉTELI FOLYAMAT!

Máris jöhetsz dolgozni, ha van egy-két év nemzetközi tapasztalatod nyergesen,
megvan a C+E jogosítványod, van PÁV III. vizsgád, GKI kártyád és digitális sofőrkártyád!

LÉPJ IDŐBEN ÉS VÉGEZZ MINŐSÉGI MUNKÁT MINŐSÉGI ESZKÖZÖKKEL!

VÁRJUK A JELENTKEZÉSED MOST AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:
hr@waberers.com; +36 30 660 8931

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
26 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.

2022-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, kalandparknak, stb.
Irányár: 21 Millió Ft 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 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 lakás Dorogon a Mária házban.
55m2-es, 2 szobás I em. Újszerű állapot. Olcsó rezsi, egyedi mérő órákkal.
Irányár: 30 MFt 20/336-4936

KÖMŰVES MUNKÁT
VÁLLALOK 35 éves
gyakorlattal

06302231260

VÍZGÁZ
FŰTÉS
SZERELÉS
GÁZKAZÁN
CSERE

06-30-755-2941
06-30-301-7502
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
Eladó Esztergomban a TESCO, vasútállomás buszpálya udvar közelében 809
m2-es telken lévő családi ház, 3szoba
100 m2. A ház 1961-ben épült téglából. Fűtése gáz központi. Épület alatt
szuterén, külön garázs. Irányár: 45,5
Millió Ft 20/421-4557
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 lakás Esztergomban a Bánomi
lakótelepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall,
erkély, 55m2-es, távfűtéses, új
nyílászárókkal. Irányár: 21,8MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Táti út
közelében, I. emeleti, 1 nappali és 1
hálószobás, 36 m2-es jó állapotú lakás.
Fűtése infra panel, olcsó rezsi. Zárt
udvarban gépkocsi parkolóval. Ár:18
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
1,5 vagy 2 szobás tégla építésű lakást
keresek Esztergomban. Lehet felújítandó is. Hívását munkaidő után várom.
06/20 428 8487
Építési telek eladók Esztergomban
a Felső-Kenderesi úton 1100 m2,
öszközmű lehetőség adott. Irányár:
21MFt. 20/336-4936

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
Garázst vennék Esztergomban!
+36-70 / 941-7152

BÉRLEMÉNY
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 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
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
Esztergomban, Bazilikára néző, bútorozott albérlet KIADÓ 1 személy részére! Házaspár ne hívjon! 60 000 Ft/
hó+rezsi. 06-30-973-4366
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
SZOLGÁLTATÁS

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor
06-20-321-0601

2022. január 7.

Tel.:06-70/941-7152
Döntés nélküli favágás alpintechnikával! Veszélyessé vált fák lebontása,
gallyazás, faápolás, veszélytelenítés.
Precízen, gyorsan, biztonságosan!
30/6197671
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László 06-30
-244-2092
Vállalok szobafestést, mázolást, és
laminált parketta lerakását. 06-70
-263-6464
Lakás,házfelújítás, külső-belső munkák! 06-30-875-6655
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Nyílászárók szigetelése, pas�szítása, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók, javítása, készítése! 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
Házi vízmű telepítés, szivattyú karbantartás és telepítés, hibaelhárítás.
+36204172969
Lapostető szigetelés +36-70/941
-7152
Villanyszerelés! Családi és lakózházak
komplett villanyszerelése, kapcsolótábla cseréje, javítása, szerelvények
-kapcsolók-dugaljak- lámpák felszerelése, és cseréje. Átalakítás, bővítés.
06-70-612-1505
Duguláselhárítás
87 20

06-20-348-

Tetőfedő, bádogos, ács munkát
vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből,
lapostető
szigetelés.
+3620/281-2547

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorkerékpárokat,
oldalkocsit, motorkulit valamint ezek
alkatrészeit. Érdekel fellelt, hiányos és
romos állapotig is, pl.: Pannonia, Jawa,
Velorex, Csepel, Zündapp, NSU, BMW,
Simson. Házhoz megyek! Készpénzzel
fizetek. 06-20/519-6079
Simson motorkerékpárt keresek, állapottól függetlenül. 0630/558-7407

www.vihariauto.hu
VEGYES

Vásárolok
hagyatékot,
elfekvő raktárkészletet! Öreg motorokat,
motor gyűjteményt, alkatrészeket.
06706503168
ÁLLÁS

Kőművest, festőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás
ev +36-70/941-7152
Tűzifatelepre gépi feldolgozásra
munkatársat keresünk esztergomkertvárosi telephelyre! Pázsit és Tűzifa Bt. 06-20-329-9519
Asszisztenst keresek ajánlatok
műszaki előkészítésére, kidolgozására, alkalmankénti megbízatásban, havi
1-2 árajánlat elkészítéséhez. Felmérési
rajzokból adatokból, tervrajzokból felületek, mennyiségek kigyűjtése, beárazása komplett költségvetések készítése, exceltáblázatban. Amennyiben
érdekel a munkalehetőség, kérlek hívj
fel! Tóth Ferenc 06-70-612-1505
Építőiparban jártas segédmunkást és
betanított munkást keresünk B kategóriás jogosítvánnyal és minimum 3-4 év
gépjárművezetési tapasztalattal. Esztergomiak, Esztergom-kertvárosiak és
Dorogiak előnyben. Molnár&Molnár Kft.
+36 20 953 7716.
Esztergomi építőipari cég keres hos�szú távra festő, gipszkarton szerelő,
hidegburkoló szakmunkásokat! Mega
Építő Bázis Kft. +36203309636
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Építőiparban jártas segédmunkást
keresek! Fontos, hogy legyen némi
rálátásod a különböző szakágakra:
kőműves, burkoló, festési, épületasztalos, ács, esetleg villanyszerelési munkák! Kizárólag tapasztalattal rendelkező, igényes, megbízható, józan életvitelű, káros szenvedélyektől mentes
kollégák jelentkezését várom! Jogosítvány előny, de nem feltétel! Tóth Ferenc
06-70-612-1505
TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt keresek
hosszútávra. Pl.: tetőfedő, kőműves,
de lehet tapasztalt segédmunkás is, aki
jogosítvánnyal rendelkezik. Tapasztalt,
megbízható, korrekt emberek jelentkezését várjuk! Nagyon jó kereseti lehetőség! Jogosítvány előny! Juhász László
ev 06-20-265-8016
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.
06-30/655-2074, bgcredit.balazs@
gmail.com
Táti
telephelyre FAIPARI
Faipari
vállalkozásunk
asztalos végÉLZÁRÓ
GÉPRE keresünk
zettséggel
rendelkező,
bútorgyártásmunkájára
igényes,
ban jártas
szakembert
keres. Elvárás
BETANÍTOTT
MUNKÁST!
B kategóriás
jogosítvány!
Teljes munEgyműszakos
kaidős
állás,akár munkarendbe,
azonnali kezdésazonnalifényképes
belépéssel!
sel! Jelentkezés
önéletrajzBér megegyezéscímen.
szerint!
zal: poliforg@invitel.hu
Poliforg
Poliforg 2000
Kft. Tát,
József A. u. 27.,
Barkács
Áruház
06302772330,
0630 300 5626, 0633 444 694
06303005626
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: 230.000250.000 Ft. Érd.: 06(30)385-8356,
ragnarhuman@gmail.com. RagnarHuman Kft.
Szobafestésben jártas kollégát felveszek! Bajkó Ferenc 06-20-9-235-243

Süttői
vendéglőbe
szakácsot,
pizzaszakácsot, konyhai kisegítőt, és
futár (saját autóval rendelkező) munkatársat keresünk. Jankó Vendéglő
06-30-331-7437

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

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

www.palapizza.hu

Co Hegesztőket, Lakatosokat, Mezőgazdasági gépszerelőket, Autószerelőket, Élhajlítósokat, Géplakatosokat felveszünk Abdára hosszútávú
műhely-munkára szállást biztosítunk 06 70 942 8927. Fer-Vas
Kft.
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST,
ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali
kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csanád
e.v. 06(30)454-4276
S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal rendelkező hölgy eladót keresünk, elsősorban esztergomi lakos jelentkezését várjuk! Sáska János 06-30-525-4523

Január hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál kupon

300Ft | Arany kupon 1800Ft

06(33)435-704

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

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

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

OLCSÓ SZÁLLÁS PILISKUCKÓ
BÉRES SZÁLLÁS

Esztergomban, Esztergom-Kertvárosban és
Dorogon 2 illetve 3 ágyas szobáinkban kínálunk
szállást, kedvező áron!
SZÁLLÁSHELYEINK:

– Dorog, Hősök tere
– Esztergom, Táncsics M. utca, Prímás-sziget
– Esztergom-Kertváros, Bocskai sor

Elérhetőségeink:
Telefon: Béres Tibor 06-30-338-03-29
Email: bodolakkft@gmail.hu
Web: www.beresszallas.hu
Facebook: Béresszállás-Olcsó szállás Esztergom, Dorog

INGATLANIRODA
Ingatlanok
adás-vétele

Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

Tel.: 06-30/453-28-28
e-mail: kuckoiroda2020@gmail.com
Lakás- és
házfelújítás,

külső-belső munkák!

06-30-875-6655

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 feliratkozóknak
2022.01.15-IG 15-25% kedvezmény!

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

06-20/931-31-52

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81

Gabó duguláselhárítás

8

2022. január 7.

AKCIÓS KEMÉNYFA

AA 585 1199

A BRIKETT
F
SZÉN

Héjja Attila

hejjaker@gmail.com

Tel: 06-20/95-65-276

MINŐSÉGI TŰZIFA AKCIÓ!!!

TÖLGY, CSER, BÜKK,

4 m3-től díjtalan házhoz
szállítás, 20km-es

16.900 Ft/m3
körzeten belül!
AKÁC ömlesztve, hasítva: 18.400 Ft/m3
ömlesztve, hasítva:

Gyújtós fa: 950 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható
Ledvicei dió szén: 6.890 Ft/q 68,9 Ft/Kg
Ledvicei dara szén: 6.790 Ft/q 67,9 Ft/Kg
Herkules dió szén: 6.490 Ft/q 64,9 Ft/Kg
Herkules dara szén: 6.490 Ft/q 64,9 Ft/Kg
20 q-tól díjtalan házhoz szállítás, 20km-es körzeten belül!

Az áraink az Áfát tartalmazzák. Az árváltozás jogát fennartjuk.

TÜ Z I

BRIKETT
89 Ft/kg

Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1.
06/30-933-1804 06/30-822-5855
Folytatódik a fogyatékosságügyi
tanácsadás a MONTÁZS projekt zárása után
Javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint a társadalmi befogadásuk – ez volt a fő célja a 2017-ben indult MONTÁZS
projektnek. Ennek megvalósítására többek között létrehozták és működtetik az
országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatot. A közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférést segítő fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat a projekt után is elérhető lesz.
A fogyatékosságügyi tanácsadás nem ér véget a MONTÁZS projekt zárásával.
2022. január 1-től a szolgáltatás átkerül az emberi erőforrások minisztere által
kijelölt család- és gyermekjóléti központokhoz.
A közép-magyarországi régióban az alábbi intézményekben folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás:

Homok, Sóder, Cement, Murva, Töltőföld PB gáz csere
Esztergom, Visegrádi út 177. Telephelyi kiszolgálással is várjuk
kedves vásárlóinkat, kis és nagy tételben! EUTR szám: AA589006

• Budapest (Buda): Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ,
1039 Budapest, Váradi Sándor u. 9-11.
• Budapest (Pest): Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ,
1072 Budapest, Nyár utca 7.
• Szentendre: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

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

Európai Szociális
Alap
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TŰZIFA AKCIÓ!

TŰZIFA
AKCIÓ!
Hárs /ömlesztve, hasítva/
15.000 Ft/m3
Tölgy, Bükk
AA 5838419

/hasítva, ömlesztve/

18.500 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
19.500 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

KÜLSŐ TATAROZÁS
Alaptól a tetőig!

Házak külső homlokzat-felújítása, festése
gépi színkeveréssel, Nikecell-es szigeteléssel is.
Gipszkartonozás, burkolás.

TETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÁTFEDÉSEK

bármilyen technológiával,

ZSINDELYEZÉSSEL IS!
TAVASZI ELŐJEGYZÉS
2022. 01.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

Tel.: 06-20/328-0466

GYORS, PRECÍZ MUNKA KORREKT ÁRON

Tel.:06-20/328-0466

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

hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m)

Tölgy, gyertyán,
bükk =18.500 Ft
Akác = 19.500 Ft
Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!
AA 5833492

Szekér István

+36-20/4450-159

