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60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

20/779-0354 
70/610-6278

ESZTERGOM, Hősök tere 15. 

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

esztergom@iqtherm.hu 
i q t h e r m @ i q t h e r m . h u
w w w . i q t h e r m . h u

(körforgalomnál az orvosi rendelővel 
és a mentő állomással szemben)
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hejjaker@gmail.com

Héjja Attila Tel: 06-20/95-65-276

Esztergom, Visegrádi út 177. Telephelyi kiszolgálással is várjuk 
kedves vásárlóinkat, kis és nagy tételben! EUTR szám:  AA5849006

TÜZI  FA   BRIKETT

MINŐSÉGI TŰZIFA AKCIÓ!!!

Homok, Sóder, Cement, Murva, Töltőföld

4 m3-től díjtalan házhoz 
szállítás, 20km-es 
körzeten belül!

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  18.000 Ft/m3

20 q-tól díjtalan házhoz szállítás, 20km-es körzeten belül!
68,9 Ft/KgLedvicei dió szén: 6.890 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  19.400 Ft/m3

Gyújtós fa: 950 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

Munkalehetőség Gödöllőn

femmunka.eu@gmail.com
06-70/384-7636, 06-20/370-5412

- alapórákkal havi nettó
  400.000 Ft feletti fizetés 
- túlórákra van lehetőség

Cor-Tex Euro Kft.

Nettó: 2.400 Ft
alap órabér

Co2-hegesztőket
keresünk akár azonnali

munkakezdéssel

Elvárás:
- szakirányú végzettség
Előny:
- érvényes tűzvédelmi vizsga
- emelőgépkezelő végzettség
Amit kínálunk:
- hosszútávú munkalehetőség 
- kiemelkedően magas bérezés 
- igényes, díjmentes szállás
- munkaruhát, bakancsot biztosítunk

Továbbá lakatos munka
nettó: 2.000 Ft /órabér

SZENEK:
Ledvicei dió:    6.890 Ft/q - 68,9 Ft/kg 

Ledvicei dara:  6.840 Ft/q - 68,4 Ft/kg

Lignit: 3.500 Ft/q - 35,0 Ft/kg 

 (mxmxm)

Cím: Tokod, Móra F. utca végén 
www.vest.hu, www.vestshop.hu

Tel:. 06-33-453-525, 06-20/519-2178, 06-20/333-2891

TŰZIFA
Bükk, Kőris, Tölgy, Gyertyán, Csertölgy: 18.900 Ft/m3

EUTR szám: AA5839960

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Tüzelőanyag kis-és nagykereskedés

VEST 2
002 K

ft.

Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!

MUNKARUHA
VÉDŐFELSZERELÉS

MILITARY
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

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok 
adás-vétele
Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

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

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

KÜLSŐ TATAROZÁS

Tel.:06-20/328-0466

TETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA 
BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÁTFEDÉSEK
bármilyen technológiával,

ZSINDELYEZÉSSEL IS!

Alaptól a tetőig!
Házak külső homlokzat-felújítása, festése 

gépi színkeveréssel, Nikecell-es szigeteléssel is. 
Gipszkartonozás, burkolás.

TAVASZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 01.31-ig 15-25%-os kedvezmény!
Tel.: 06-20/328-0466

GYORS, PRECÍZ MUNKA KORREKT ÁRON
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Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
vagy személyesen is leadható az alábbi címen:

2541 Lábatlan, Rákóczi út 105.

AMIT KÍNÁLUNK:

A Sofi del 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



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

GÉPKEZELŐ és KARBANTARTÓ 
(mechanikus és villanyszerelő) kollégákat 

keresünk 

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

So� del Hungary Kft. papír törlőkendők, szalvéták, 
papírzsebkendők, toalett papírok gyártásával foglalkozik.

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ 
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

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

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót 
alkotni, ha fontos számodra, hogy elismerjék a 

munkád és mind ezt nem csupán szavakkal
hanem kiemelkedő bérezéssel is, akkor jelentkezz 

Hozzánk, legyél Te is csapatunk tagja.

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

ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai 
  tapasztalat 
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CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ

 KÖNYÖKLŐ VÉGELLENŐR 
munkakörbe

 összeszerelt könyöklő ellenőrzése munka-
    utasítás, hibaetalon és hibakatalógus alapján 
 napi ellenőrzések dokumentálása a kialakított 
    nyomtatványok használatával
 a hibás (selejtes) alkatrészek elkülönítése, 

    felazonosítása, jelentése a minőség-
    biztosítási részleg felé
 az ellenőrzött alkatrészek tételes 
    minőségi ellenőrzése, egyedi azonosító 
    jellel való ellátása 

 befejezett 8 általános iskola
 igényes, precíz, önálló munkavégzés

 minőség-ellenőrzés területen szerzett 
     tapasztalat vagy
 minőségügy iránti érdeklődés

 versenyképes bérezést további juttatásokkal, 
     bónuszokkal
 hosszú távú munkalehetőséget
 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

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

LEGFŐBB 
FELADATOK

ELVÁRÁSOK ELŐNYÖK

MI EZT 
AJÁNLJUK

ÍGY TUDSZ JELENTKEZNI

Csévi Likôr Kft.

keres

FÔBB FELADATOK:
kimenô ,bejövô áru kezelése, 
   raktárban való mozgatása

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes jövedelem
kiszámítható munkaidô

MINIMUM ELVÁRÁS:
középfokú végzettség
targoncavezetô jogosítvány

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a info@cslf.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

RAKTÁROST

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

FAIPARI ÉLZÁRÓ GÉPRE
keresünk  munkájára igényes , 

BETANÍTOTT MUNKÁST!
 Egyműszakos munkarendbe, azonnali belépéssel! 

Bér megegyezés szerint! 

Táti 
telephelyre  

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

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

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

 •HEGESZTÕ/LAKATOS 
(Végzettség nem szükséges, csak gyakorlat) 

• BETANÍTOTT MUNKÁS 
KÖNNYÛ FIZIKAI  MUNKÁRA. 

(Hölgyek, nyugdíjasok ill. megváltozott munkaképességû 
személyek jelentkezését is várjuk.)
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Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata 
Nyergesújfalun zöld mezős beruházás keretében épült, 

12 000 m2-es üzemében  higiénés papírtermékek 
gyártásával foglalkozik. Főbb terméke a hajtogatott és 

tekercselt kéztörlők, kis-és nagytekercses 
toalettpapírok.

Amennyiben érdekli a fenti álláslehetőség kérem küldje el szakmai önéletrajzát
a következő e-mail címre:  lilla.gutay@lucartgroup.com

AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA KERESÜNK ÚJ MUNKATÁRSAKAT

TARGONCAVEZETŐ
FELADATOK:
•  Kamionok ki- és bepakolása
•  Beérkező áruk átvétele, betárolása
•  Gépi és kézi anyagmozgatás
•  Áru kiadás, komissiózás
•  Leltárokban való aktív részvétel

ELVÁRÁSOK:
•  Targoncavezető jogosítvány 
   (3324, 3313, 3312),
•  Targoncavezetői tapasztalat
•  Számítógép felhasználó szintű ismerete
•  Többműszakos munkarend vállalása 
   (2-3 műszak, 8 óra)

ELŐNYÖK:
•  Emelőgépkezelő jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Modern, tiszta multinacionális környezet

•  Munkavállaló orientált, nyitott szervezeti 
   kultúra, 
   jó vállalati légkör és remek csapat
•  Versenyképes bér, Cafeteria 
•  Egyéb juttatások: Jelenléti bónusz, 
   teljesítmény bónusz, TRS bónusz, ajánlási 
   bónusz, mentor program, Hónap dolgozója 
   jutalom, iskolakezdési támogatás,  
   kedvezményes vásárlási lehetőség, ingyenes 
   dolgozói csomagok a termékekből
• Céges buszjárat (Úny, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, 
   Esztergom-Kertváros, Dorog, Tokod, Tokodaltáró, 
   Tát) illetve egyéb munkába járás támogatás

Önkormányzatokkal való 

TELEFONOS 
KAPCSOLATTARTÁSRA 

keresünk beszédes 
munkatársat 

Esztergom-kertvárosi 
irodánkba 8 órás 
munkavégzéssel. 

Jelentkezni az 
 ugyfelszolgalat@

babamamatudakozo.hu 
e-mail címen bérigény 
megjelölésével lehet.

A Summit D&V Kft. keres

Bővebb információ kérhető: 
+36-33-542-400

JELENTKEZÉS:
         www.summitdvkft.hu
         sdv.allas@summit-dv.hu
         ww.facebook.com/summitesztergom

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
ASSZISZTENST

FELADATOK 
-  a minőségbiztosítással kapcsolatos összes adminisztráció lefedése
-  kezelőlapok, mérési adatok és minőségi dokumentumok kezelése
-  a blokkolt alkatrészek regisztrálása, részvétel a havi leltárban
-  minőségellenőrökkel kapcsolatos adminisztratív munka (jelenléti 
lista, betegség nyilvántartása, munkalapok kezelése)
-  kapcsolattartás a termelési asszisztenssel

ELVÁRÁSOK
-  érettségi
-  számítógép (Microsoft Offi  ce) felhasználói szintű használata
-  önálló és pontos munkavégzés képessége 

ELŐNY
-  B-kategóriás jogosítvány
-  angol nyelvtudás

MUNKAREND
-   rugalmas

AMIT AJÁNLUNK
-  hosszú távú munkalehetőség, biztos vállalati háttér
-  választható cafeteria juttatás
-  képzési támogatás, fejlődési lehetőség
-  24 órás csoportos élet- és balesetbiztosítás a világ összes országára 
-  iskolakezdési támogatás

Önállóan dolgozni tudó  
ÁCSOT, 
TETŐFEDŐT és 
BÁDOGOST, 
illetve 
SEGÉDET 
felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 
Pléli János  Tel.: 30/9413-775
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Spiralter Kft. pilisszántói rugógyártó üzeme felvételre keres 1-1 fő:

· CNC ÉS MECHANIKUS 
   RUGÓGYÁRTÓGÉPKEZELŐT
· GÉPKEZELŐT (BETANULÁSI  
   LEHETŐSÉG RUGÓ-
  GYÁRTÁSRA, EGYÉB 
  GÉPEKRE)

· HAGYOMÁNYOS 
  SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
· ESZTERGÁLYOST - MARÓST 
  HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE
· GÉPLAKATOS KARBANTARTÓT
· FÉRFI BETANÍTOTT MUNKÁST

Elvárások: 
1-2 év  eltöltött gyakorlat, vagy szakmai tapasztalat.
Munkaidő: 1 műszak, H-P: 6-14.30
Amit kínálunk:
Versenyképes bejelentett jövedelem, busz bérlet, vagy 15 Ft/km 
üzemenyag térítés, munkaruha biztosítása.
Szükség esetén albérlet megoldható.

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

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu, vagy info@spiralter.hu 
email címen önéletrajzzal, bér megjelöléssel.

Az állásokról érdeklődni Tel.: 0626/349-608  Mob.: 0620/617-7700, 
0630/380-7626 telefonszámon lehet H-P: 7-15 h-ig

KARBANTARTÓ EZERMESTER 
(egy mûszakos munkarend)

• épület karbantartás, állagmegõrzés
• szállodai szobák karbantartása
• egyéb karbantartási feladatok

ÉTTERMI FELSZOLGÁLÓ FELADATAI: 
(2 mûszakos munkarend):

• svédasztalos reggelik és vacsorák lebonyolítása
• a’la carte vendégek kiszolgálása a déli étkezéskor
• étterem és terasz tisztántartása
• asztalok leszedése, terítése

SZÁLLODAI RECEPCIÓS FELADATAI: 
(nappalos / éjszakás munkarend 12 órás váltásban):

• check in és check out folyamatok, valamint az ehhez 
   kapcsolódó adminisztrációs feladatok bonyolítása
• szállodai kassza vezetése
• napi zárások lebonyolítása, elszámolások elkészítése
• kapcsolattartás a vendégekkel és a szállodai 
   részlegekkel
• angol nyelvismeret szükséges 
   (kommunikációs szinten)

SZAKÁCS: 
(délelõtti és délutáni váltott munkarend):

ELVÁRÁSOK:
• szakirányú végzettség vagy jelenleg folyamatban 

HOTEL BELLEVUE****
Esztergom-Búbánatvölgy

Ha szeretnél hosszútávon egy stabil, családias helyen dolgozni, akkor jelentkezz 
hozzánk az alábbi pozíciókra:

   lévõ tanulmányok
• alapos, precíz munkavégzés
• terhelhetõség
• rugalmasság
• ápolt megjelenés
• igényes munkavégzés
• csapatmunkában való aktív részvétel

KONYHAI KISEGÍTÕ FELADATAI: 
(2 mûszakos munkarend):

• alapanyagok elõkészítése
• konyha tisztántartása
• mosogatás
• egyéb konyhai feladatok elvégzése a séf  
  felügyeletével

SZÁLLODAI SZOBAASSZONY FELADATAI: 
(napi 4-6-8 órás egyszerûsített alkalmi 
foglalkoztatással):

• közösségi terek tisztántartása
• szállodai szobák takarítása

 AMIT KÍNÁLUNK:

• 8 órás munka esetében napi 1x, 12 órás munka 
  esetén napi 2x ingyenes étkezés
• útiköltség térítés

Jelentkezni a 06-70/324-9615-ös telefonszámon vagy a 
penzugy@bellevuehotel.hu e-mail címen lehet.

• KARBANTARTÓ EZERMESTER
• ÉTTERMI FELSZOLGÁLÓ
• SZAKÁCS

• KONYHAI KISEGÍTÕ
• SZÁLLODAI SZOBAASSZONY
• SZÁLLODAI RECEPCIÓS

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓ SZAKKÓRHÁZ 
ÉS GYÓGYFÜRDŐ (Visegrád, Gizella-telep) 

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

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

Honlap: www.visegradikorhaz.hu 

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 O�  ce (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
-   GYÓGYTORNÁSZ
-   ERGOTERAPEUTA (lehet nyugdíjas is)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. január 31.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  2022. február 15.
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Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

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 következménye-

ket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent gra� kai  megoldások, 

szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő 
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy 

engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu

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 O�  ce 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! 

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

NŐI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKNAK
 ASZTALOS, BÚTORSZÁLLÍTÓ-

RAKODÓ, CSOMAGOLÓ
pozíciókra.

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

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 � zetéssel
• bejárás támogatás, munkaruha

Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata 
Nyergesújfalun zöld mezős beruházás keretében épült, 

12 000 m2-es üzemében  higiénés papírtermékek 
gyártásával foglalkozik. Főbb terméke a hajtogatott és 

tekercselt kéztörlők, kis-és nagytekercses toalettpapírok.

Amennyiben érdekli a fenti álláslehetőség kérem küldje el szakmai önéletrajzát
a következő e-mail címre:  lilla.gutay@lucartgroup.com

AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA KERESÜNK ÚJ MUNKATÁRSAKAT

GÉPKEZELŐ
FELADATOK:
•  Papíripari gépek, berendezések beállítása
•  Berendezések működésének biztosítása (tekercs felrakása, 
   korrekciók elvégzése, anyagok biztosítása és egyéb szükséges 
   beavatkozások)
•  A technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
•  Az előírt nyomtatványok vezetése
•  Részvétel a rábízott gépek tervszerű megelőző 
    karbantartásában (folyamatos, időszakos)
•  A gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
•  Többműszakos munkarend vállalása (2 vagy 3 műszak, 8 óra)

ELVÁRÁSOK:
•  Középfokú végzettség
•  Műszaki beállítottság
•  Kiemelkedő problémamegoldó képesség
•  Jó kommunikáció, terhelhetőség, önálló és csapatmunka, 
   rugalmasság

ELŐNYÖK:
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
•  Darukezelő végzettség előny

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Modern, tiszta multinacionális környezet
•  Munkavállaló orientált, nyitott szervezeti kultúra, jó 
   vállalati légkör és remek csapat
•  Versenyképes bér, Cafeteria 
•  Egyéb juttatások: Jelenléti bónusz, teljesítmény 
   bónusz, TRS bónusz, ajánlási bónusz, mentor 
   program, Hónap dolgozója jutalom, iskolakezdési 
   támogatás,  kedvezményes vásárlási lehetőség, 
   ingyenes dolgozói csomagok a termékekből
•  Céges buszjárat (Úny, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, 
   Dorog,  Esztergom-Kertváros, Tokod, Tokodaltáró, Tát) 
   illetve egyéb munkába járás támogatás
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ÁLLÁSKERESŐK 
FIGYELEM!

FELADATOK:
 Autóalkatrészek / tartozékok összeszerelése manuális úton (kézi szereléssel) 
     betanulás után, illetve munkautasítás alapján

MI VAGYUNK SZÁMODRA AZ IDEÁLISAK, HA:
 Rendelkezel általános iskolai végzettséggel és
 Nem okoz gondot a mindennapi rutin betartása

AMIT KÍNÁUNK NEKED:
 Versenyképes bérezést további juttatásokkal, bónuszokkal
 Hosszú távú munkalehetőséget
 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

MUNKAREND:
 2 műszakos (napi 8 óra, heti 40 óra)

A SUMMIT D&V KFT. 

ÖSSZESZERELŐ 
MUNKATÁRSAKAT KERES

       JELENTKEZÉS:
 Interneten: www.summitdvkft.hu
 E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu

Facebookon: https://www.facebook.com/summitesztergom/
 

Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

munkakörbe

AZ IDEÁLIS JELÖLT:
megbízható
szívesen dolgozik csapatban
jó fizikai állóképességgel rendelkezik
termelésben szerzett tapasztalatot

AMIT KÍNÁLUNK:
stabil munkáltatói háttér
hosszútávú munkalehetôség
versenyképes jövedelem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
több mûszakos munkarend

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a meder.ilona@csevi.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

BETANÍTOTT MUNKÁS

Futár kollégát keresünk 
esztergomi területre!

Érd.:+36-70/883-0423
Pizzáti - pizza bisztró Esztergom Kossuth Lajos utca 2.

Feltételeink:
• helyismeret
• gyors, precíz munkavégzés
• megbízhatóság
• saját autó (1 hónap próbaidő után céges autó)

Amit kínálunk:
• korrekt � zetés (részleteit személyesen)
• bónuszok (csak rajtad múlik)
• kávé, ásványvíz, munkaruha, étkezés térítésmentesen
• családias hangulat,korrekt vezetőség
• hosszútávú munkalehetőség

 

FUTÁR álláslehetôség

MUNKA JELLEGE: 
könnyű � zikai, egyműszakos, 
betanított ülőmunka. 

BEJÁRÁST TÉRÍTÜNK, 
ELŐLEGET ADUNK!

Első ledolgozott hónap után 
50.000 Ft JELENLÉTI 
BÓNUSZT ADUNK!

HAVI FIZETÉS: 230.000-250.000 Ft. 

Esztergomi 
munkahelyre

keresünk

NŐIFÉRFI BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT

Érd.: Ragnar-Human Kft. 
06(30)385-8356, 

ragnarhuman@gmail.com

gyakorlattal 
rendelkező 

HÖLGY 
ELADÓT 

keresünk. 

Elsősorban ESZTERGOMI lakos 
jelentkezését várjuk! 

Sáska János 06-30-525-4523

S.A.S.I. Zöldségboltba
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A SUMMIT D&V KFT. 
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA: 

ÖSSZESZERELŐ, 
SOFŐR, TARGONCÁS 
ANYAGMOZGATÓ 

versenyképes bérezést további  
   juttatásokkal, bónuszokkal
hosszú távú munkalehetőséget
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 baleset-
   biztosítást kapsz a világ összes 
   országára
a munkába járásodról is 
   gondoskodunk vállalati 
   buszjáratainkkal

2 műszakos (napi 8 óra, 
   heti 40 óra)

Amit kínálunk neked:

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

Jelentkezz!

Feladatok:


Bővebb információ: 

0633-542-400

Mi vagyunk számodra az 
ideálisak, ha rendelkezel:
általános iskolai végzettséggel
érvényes targoncavezetői 
    engedéllyel 
érvényes B-kategóriás 
   jogosítvánnyal (C-kategóriás 
   jogosítvány előny)

autó alkatrészek / tartozékok 
összeszerelése
kézi- és gépi anyagmozgatás, 
áruszállítás, áruátvétel-átadás, áru-
ellenőrzés
gépjárművel történő beszállítás a 
Magyar Suzuki Zrt-be

Az IRMÁK Nonpro� t K� . 
Piliscsabai telephelyére keres

Jelentkezni önéletrajzzal a következő e-mail címen lehet:  
gazdasagipcsaba@irmak.hu

MUNKAIDŐ: 
Hétköznaponként, 
heti 40 órában 

BÉREZÉS: 
KJT besorolás szerint
+szociális pótlék
+munkahelyi pótlék

IRODAI FELADATOK 
ellátására munkatársakat

PULTOST keresünk 
esztergom-kertvárosi 

lakóparkba, a 
Szalézi Sörözőbe! 

06-20-3839886
Parák Istvánné

JELENTKEZNI LEHET:  +36/70 4333 666
Employer Helping Kft. employerhelping@gmail.com

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 

 GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐKET 

keresünk Esztergom-Kertvárosba.
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Esztergom, Imaház utca 2/a
Tel.: 33/313-888, 33/501-175

2022. FEBRUÁRI RENDEZVÉNYEI

egommuvhaz@invitel.hu, 
muvelodeshaza.esztergom@invitel.hu

www.egomkultur.hu
      Esztergomi Művelődési Ház

VII. Esztergomi Törzsi Fúziós 
hastáncest

Debreceni Nelli és a Sweet Ginger szervezésében

Hogyan legyünk 
boldogtalanok?

A Babits Mihály 
Színház előadás

Február 5. szombat 18 óra

Február 6. vasárnap 15 óra

Február 16. szerda 18 óra

„Egy asszony 
két vétkecskéje”

 Pajzánocska népmesék 
a Csillangó Meseműhely 

előadásában

Február 17. csüt. 19 óra

Michele Rimini - 
Szexpedíció

Alice: Hegyi Barbara
Henry: Seress Zoltán

Rendező: Bányai Gábor

Február 19. szombat 19 óra Február 16. 
szerda 
18 óra

Február 16. szerda 18 óra

A gólyakalifa
A Babits Mihály 

Színház előadás

A Babits Mihály 
Színház előadásCili és Gréti

Dumaszínház

A Szomszédnéni Produkciós 
Iroda önálló estje

PROGRAMOK - KÖZÉRDEKŰ 

Aki szja-kedvezményre 
jogosult, annak érdemes 
már januárban kitöltenie az 
adóelőleg - nyilatkozatot, 
hogy a munkáltatója mie-
lőbb figyelembe vegye a 
munkavállalónak járó kedvez-
ményeket. Nyilatkozni online 
is lehet, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) honlapján. 
Változás esetén év közben új 
nyilatkozatot kell tenni vagy 
a korábbit vissza kell vonni.

Az adóelőleg-nyilatkozatot 
a dolgozó tölti ki és adja át 
munkáltatójának, kifizető-
jének. Aki már a januári 
fizetésében érvényesítené a 
kedvezményeket, annak az 
első bérszámfejtés előtt nyilat-
koznia kell. Az adóelőleg-
nyilatkozatokkal év közben 
érvényesített kedvezmények 
automatikusan bekerülnek 
a NAV által készített adó-
bevallási tervezetbe.

A legegyszerűbb megol-
dás az adóelőleg-nyilatkozat 
online benyújtása a NAV 
honlap-járól elérhető Online 
Nyomtatványkitöltő Alkalma- 
zással (ONYA). Használa- 
tához mindössze KAÜ-
azonosítás (például ügyfél-
kapus hozzáférés) szükséges. 
A webes felület a kitöltésben 
is segít, mivel megjeleníti a 
NAV nyilvántartásaiban és 
a korábbi nyilatkozatokban 
szereplő adatokat. Az online 
beküldött dokumentumot a 
NAV automatikusan továb- 
bítja a megjelölt munkálta- 
tónak, kifizetőnek.

Továbbra is lehetőség van a 
kézzel kitöltött nyilatkozatok 
személyes átadására a mun-
káltatónak. Ehhez az ajánlott 
nyilatkozatminták és a kitöl-
tési útmutatók letölthetők a 
NAV honlapjáról.

2022-től új adóalap-kedvez-
ményt vehetnek igénybe a 
25 év alatti fiatalok. Nekik 

ugyanis nem kell személyi 
jövedelemadót fizetniük az 
összevont adóalapba tartozó, 
törvényben meghatározott 
egyes jövedelmeik után a 
kedvezmény havi összegéig, 
ami 2022-ben 433 700 
forint. Ez 65 055 forint 
adómegtakarítást jelenthet 
havonta. A kedvezmény 
érvényesítését a fiatalnak nem 
kell adóelőleg-nyilatkozattal 
kérnie, azt a munkáltató, 
kifizető automatikusan figye-
lembe veszi, kivéve, ha a 
fiatal nyilatkozatban kéri 
annak részleges vagy teljes 
mellőzését.

A korábbi személyijöve-
delemadó-kedvezmények 
(négy vagy több gyermeket 
nevelő anyák kedvezménye, 
első házasok kedvezménye, 
gyermekek után járó csalá- 
di kedvezmény, kormányren-
deletben meghatározott beteg-
ségek, illetve rokkantsági 
járadék vagy fogyatékossági 
támogatás esetén járó személyi 
kedvezmény) továbbra is 
elérhetők, jogosultsági felté- 
teleik nem változtak. A 
személyi kedvezmény mér- 
téke a minimálbér emelke-
déséhez igazodva 2022-ben 
66 700 forintra nőtt, ami a 
gyakorlatban havi 10 005 
forint adómegtakarítást jelent.

Az érintettek a részletekről 
a NAV honlapján (https://
nav.gov.hu), a 73. számú 
információs füzetben tájéko-
zódhatnak, illetve bővebb 
információ kérhető a NAV 
Infóvonalán, a 1819-es tele-
fonszámon.

Forrás: NAV sajtó

Célszerű mielőbb nyilatkozni 
az szja-kedvezményekről

1. VÁSÁROLJON ISMERT KERESKEDŐTŐL!
2. Ellenőrizze a kereskedő EUTR TECHNIKAI 
     AZONOSÍTÓSZÁMÁT!
      https://portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso 
3. Nézze meg a NÉBIH FEKETE LISTÁJÁT!
      https://portal.nebih.gov.hu/jogszerutlen-hirdetesek-
      adatai 

4. Tűzifát csak SZÁLLÍTÓJEGGYEL vegyen át!
5. Lerakodás előtt alaposan NÉZZE MEG a kiszállított fát!
6. Soha NE UTALJON ELŐRE pénzt, főleg ismeretlen hirdetőnek! 

Részletesebb tudnivalók:    https://portal.nebih.gov.hu/-/jotanacsok-a-tuzifavasarlashoz-
az-atveresek-elkerulese-erdekeben 



10 2022. január 21.   
 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  

Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó lakás Dorogon a Mária házban. 
55m2-es, 2 szobás I em. Újszerű álla-
pot. Olcsó rezsi, egyedi mérő órákkal. 
Irányár: 30 MFt 20/336-4936

Eladó Csenkei hídnál belterületi hétvé-
gi ház, 1054m2  telken 33m2  1 szoba, 
beépíthető tetőtér, 15m2 terasz, épü-
let alatt 15m2 pince. Fűtése egyedileg, 
saját kút, villany, derítő van. Irányár: 22 
MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrádi út 
mentén, két aszfaltos útról megköze-
líthető, 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, alkal-
mas irodának, fodrász, kozmetika, stb. 
vállalkozásra. Udvarban kocsi beál-
ló, garázs, gáz-központifűtés Irányár: 
42MFt 20/336-4936

Eladó Esztergom Akácos úton belterületi 
hétvégi faház. Téli ottlakásra is alkalmas 
cserépkályhával fűthető, saját kút, vil-
lany van + éjszakai áram.550m2 telek, 
1+ két fél szoba, 49m2 a két lakó szin-
ten. 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. Fűté-
se fa elgázosító kazánnal, és cserép-
kályháról is. Gáz bevezetve. Nyílászá-
rók 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 nyí-
lászárókkal. Irányár: 21,8MFt 
20/336-4936

Eladó Tokodon 461m2 területen lévő, 
3 szobás 100m2 részben felújított csa-
ládi ház. Fűtése cserépkályha és villany 
központi. Udvaron belül gépkocsi parko-
lóval. Ár: 38. Millió Ft 20/421-4557

 B A R T A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936; 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

I N G AT L A N I R O D A
26 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK 

AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!

· Mindössze CSAK 2% munkadíj 
  eladáskor
· Nálunk NINCS kizárólagosság
· Nálunk NINCS ÁFA
· Vevők felé INGYENESEK 
   szolgáltatásaink

2022-es évben is kedvező 
feltételekkel várjuk kedves 

meglévő, visszatérő és 
leendő, új ügyfeleinket:

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.

Eladó családi ház Esztergomban a 
Szent Tamás hegyen. 2003-ban épült, 
38-as porotherm téglából, 104m2 tel-
ken, 2 szintes 117m2 (71+46), az épü-
let alatt szuterén található. Fűtése gáz 
központifűtés, a kertben boltíves pin-
ce tartozik hozzá. Az épületben jelenleg 
közös a bejárat a szomszéddal, de kiala-
kítható külön bejárat is Irányár: 50MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergomban belvárosi két szin-
tes kis udvaros önálló családi ház. 2007 
ben épült, földszinten, nappali, kony-
ha és fürdőszoba, emeleten fürdőszo-
ba és 3 hálószoba. A lakószínt össze-
sen 95m2. Fűtése villany központi. 
Udvarban kocsi beálló. Irányár: 55 MFt 
20/336-4936

Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyoró-
si úton, 4000 m2 telek, szőlő, gyümöl-
csös, 20m2, pince, présház és felette 
25 m2 faház 1 szobával, fűthető, vil-
lany van és saját kút.Irányár: 8 Millió Ft 
20/421-4557

Eladó lakás Esztergom városközpont-
jában. Földszinti, tégla építésű épület-
ben, csendes udvarra néző ablakok, 
2,5szobás, 63m2. fűtése hőtárolós vil-
lany és cserépkályha. Irányár: 26,8Mil-
lió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergom város központjában, 
IV em, 90m2 lakás. Lakáson belül két 
szintes 3 szoba + étkezőkonyha + galé-
ria, 2 wc. (A tető térben 1.9 es belma-
gasság alatti résszel 130 m2) A nyílás-
zárók egy része cserélve lett. Állapota 
átlagos, felújítandó. Fűtése villanykály-
hákkal. Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Budai lakó-
telepen, IV. emeleti, erkélyes, 2 szobás, 
55 m2-es felújítandó lakás. Ár:19,5 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Esztergomban déli városrészben csa-
ládi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szo-
bás. 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 par-
kosított 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 pano-
rámás kilátással. Az udvarban fedett 
terasz, csúszda, játszótér, kis faház. 
Irányár: 79,9 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban belterületi 20m2 
pince-prés ház a Tölgyesi úton földterü-
let nem tartozik hozzá, kis részben bővít-
hető. Irány ár: 4,5MFT 20/421-4557

Eladó Pilismaróton 500m2 telken hét-
végi ház udvar 3 szobás,85m2 fedett 
teraszos szuterénes 2001-ben épült 
ház, épület alatt pince, két kocsi beál-
lós garázs. Fűtése cserépkályháról és 
klímával is. Ár: 35 MFt 20/421-4557

1,5 vagy 2 szobás tégla építésű lakást 
keresek Esztergomban. Lehet felújítan-
dó is. Hívását munkaidő után várom. 
06/20 428 8487

Eladó új építésű, erkélyes lakások 
Esztergomban. 78m2-es, 2 - 2,5 szo-
bás lakások. AAA energetikai besoro-
lású, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés. Irányár: 685’000Ft / m2 
20/336-4936

Eladó Dorog Fáy ltp. IV em 2 szoba, 
konyhás, 56 m2 lakás, új külső nyílás-
zárókkal, fűtése klímával. Irányár: 19 
Millió Ft 20/421-4557

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

Megunt vagy használt roncsautóját 
hivatalos adásvételi szerződéssel meg-
vásárolom! 06-70-570-5588

ELADÓ Wartburg tetőcsomagtar-
tó, illetve Ford KA friss műszakival! 
06-20-362-8697

www.vihariauto.hu
TÁRSKERESŐ

Szellemileg friss, aktív idős hölgy kere-
si 70 év fölötti hasonló úr társaságát Tát 
környékéről. 0630 715 6481

ÁLLAT

Vörös tojótyúkok februárra, 10 db-
tól házhoz szállítással 680 Ft/db. 
06-20/214-7787

ÁLLÁS

Építőiparban jártas segédmunkást 
keresünk. Esztergomiak, Esztergom-
kertvárosiak és Dorogiak előnyben. 
Molnár&Molnár Kft. +36 20 953 
7716.  

Hentest lábatlani munkahelyre felve-
szünk. Egy műszak: állandó délelőtt. 
Versenyképes bér megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 06-30-9611984 tele-
fonszámon lehet. Mészáros Vágóhíd Kft.

Kőművest, festőt, villanyszerelőt felve-
szek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás 
ev +36-70/941-7152

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFEL-
ÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt keresek 
hosszútávra. Pl.: tetőfedő, kőműves, 
de lehet tapasztalt segédmunkás is, aki 
jogosítvánnyal rendelkezik. Tapasztalt, 
megbízható, korrekt emberek jelentke-
zését várjuk! Nagyon jó kereseti lehető-
ség! Jogosítvány előny! Juhász László 
ev 06-20-265-8016

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, 
ÁCSOT keresek csapatunkba azonna-
li kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csanád 
e.v. 06(30)454-4276

Betanított munkára keresünk mun-
katársat dorogi telephelyre, targon-
cavezetői papír előnyben! F+K Bt. 
06-30-267-1012

Tűzifatelepre gépi feldolgozás-
ra munkatársat keresünk esztergom-
kertvárosi telephelyre! Pázsit és Tűzi-
fa Bt. 06-20-329-9519

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal ren-
delkező hölgy eladót keresünk, elsősor-
ban esztergomi lakos jelentkezését vár-
juk! Sáska János 06-30-525-4523

Esztergomi munkahelyre keresünk női-
férfi betanított munkásokat. Munka jel-
lege: könnyű fizikai, egyműszakos, beta-
nított ülőmunka. Bejárást térítünk, előle-
get 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.

Asszisztenst keresek ajánlatok műsza-
ki előkészítésére, kidolgozására, alkal-
mankénti megbízatásban, havi 1-2 
árajánlat elkészítéséhez. Felmérési raj-
zokból adatokból, tervrajzokból felüle-
tek, mennyiségek kigyűjtése, beárazá-
sa komplett költségvetések készítése, 
exceltáblázatban. Amennyiben érdekel 
a munkalehetőség, kérlek hívj fel! Tóth 
Ferenc 06-70-612-1505 

Nyílászárók szigetelése, pasz-
szítása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, harmónikajtók, javí-
tása, készítése! Penészmentesítés 
www.peneszeltavolitasa.hu 06(30) 
294-6022

Vállaljuk épületek, kerítések, gará-
zsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, betono-
zást, egyéb kőműves munkákat. Zöld-
hulladék kezelésével is foglalkozunk: 
fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon biza-
lommal! 06-70-2044859

Házi vízmű telepítés, szivattyú kar-
bantartás és telepítés, hibaelhárítás. 
+36204172969

Lapostető szigetelés +36-70/941 
-7152

Villanyszerelés! Családi és lakózházak 
komplett villanyszerelése, kapcsoló-
tábla cseréje, javítása, szerelvények 
-kapcsolók-dugaljak- lámpák felsze-
relése, és cseréje. Átalakítás, bővítés. 
06-70-612-1505 

Villanyszerelés, Hajdu bojler és 
hőtarolós kályha javítás, elektromos 
hibák kijavítása. 06 20 9712292 

KÖMŰVES MUNKÁT VÁLLALOK 35 éves 
gyakorlattal 06302231260 

Villanyszerelés A-tól Z-ig! Hibakeresés, 
javítás, felújítás! 06-70-588-0916

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával! 06-70/233-0673

Ács, tetőfedő, bádogos munkák kivitele-
zése, garanciával, tetőjavítás akár azon-
nali kezdés. Anyagot biztosítunk. Janu-
árban, februárban 30% kedvezménnyel! 
+3630/467-9397

Árnyékoló berendezések, műanyag nyí-
lászárók, garanciával, otthon felújítási 
program keretében is. Hívjon bizalom-
mal! 70/325-47-39

Kertgondozást vállalunk e.v. Esztergom 
és környékén sövényvágás, fa-szőlő-
dísznövénymetszés, fakivágás, gyep-
szellőztetés, növénytelepítés, zöldhul-
ladék elszállítás. 06-30-768-0854

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Pala tetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése Lindab 
cserepeslemez akciós áron bármilyen 
tetőre. Templomtetők javítása, restau-
rálása. Saját anyaggal dolgozunk. Ingye-
nes felmérés. +3670/235-6468

Ácsmunkát, tetőfedést, bádogos-mun-
kát, tetőjavítást, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
egyéb kisebb javításokat vállalok. 
06-20-225-6401.

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, kisgé-
peket. 06-70/624-5475

Vásárolok hagyatékot, elfekvő raktár-
készletet! Öreg motorokat, motor gyűjte-
ményt, alkatrészeket.06706503168 

Pénzre van szüksége? Időskorúnak 
életjáradékot fizetek ingatlanért cseré-
be. 0670/369-1981

JÁRMŰ  
Használt, sérült és roncsautó-
ját (trailerrel is elszállítva) adásvé-
teli szerződéssel megvásárolom . 
06-70/368-3171

Építési telek eladók Esztergomban 
a Felső-Kenderesi úton 1100 m2, 
öszközmű lehetőség adott. Irányár: 
21MFt. 20/336-4936

Eladó Esztergomban a TESCO, vasútál-
lomás buszpálya udvar közelében 809 
m2-es telken lévő családi ház, 3szoba 
100 m2. A ház 1961-ben épült téglából. 
Fűtése gáz központi. Épület alatt szute-
rén, külön garázs.  Irányár: 45 Millió Ft 
20/421-4557

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

BÉRLEMÉNY

Kiadó Esztergomban, 1-2 szobás laká-
sok, 43-54m2, bútorozott. Bérleti díj: 
100’000-150’000Ft / hó + rezsi + 2 
havi kaució 20/336-4936

Kiadó Esztergomban, 3 szoba + nappa-
li, zárt udvarban kocsi beállóval, kis par-
kosított udvarral két havi kaució szüksé-
ges. Bérleti díj 220’000 Ft/ hó + rezsi. 
20/421-4557

Kiadó Esztergomban 2 szobás bútoro-
zott, igényesen berendezett, panorá-
más, 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! Eset-
legesen más tevékenységre is alkalmas. 
06-30-525-4523

Esztergom, Béke téren, I.emeleti, 
2 szoba, összkomfortos, 57 nm-es, 
bútorozatlan, felújított lakás leinfor-
málható házaspár részére KIADÓ feb-
ruár 1-től. Bérleti díj: 120 000 Ft/hó+2 
havi kaució+rezsi. Érdeklődni telefonon 
lehet 10 és 20 óra között a 06-20-
237-4388 számon!

Esztergomban, Bazilikára néző, búto-
rozott albérlet KIADÓ 1 személy részére! 
Fiatalok jelentkezését várom! Házaspár 
ne hívjon! 80 000 Ft/hó rezsivel együtt 
06-30-973-4366

Kiadó Dorog, Mária udvarházban 
egy szoba nappali bútorozatlan lakás 
110.000 Ft/hó+rezsi+2 havi kaoció. 
06303668556 

Garázs KIADÓ Aranyhegyen! 06-20 
-362-8697

SZOLGÁLTATÁS

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

Döntés nélküli favágás alpintechnikával! 
Veszélyessé vált fák lebontása, gallya-
zás, faápolás, veszélytelenítés. Precí-
zen, gyorsan, biztonságosan! 30/ 
6197671

Vízvezeték szerelés, konyhai illetve für-
dőszobai szerelvények javítása cseréje. 
06(30)682 -9631

Sitt, szemét, veszélyes hulladék szállí-
tását, költöztetést OLCSÓN vállalunk a 
nap bármely szakaszában, hétvégén is! 
06-70-570-5588

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Gázkészülék javítás, karbantartás! 
Körösladányi László 06-30-244-2092

Vállalok szobafestést, mázolást,  és 
laminált parketta lerakását. 06-70 
-263-64 64

Lakás,házfelújítás, külső-belső mun-
kák! 06-30-875-6655

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók 
januárban 30-50%-os kedvezménnyel. 
Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! 
06-70-676-7722
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
J a n u á r  h ó n a p b a n  é r v é n y e s  k u p o n j a i n k  é r t é k e :

Normál kupon 300Ft | Arany kupon 1800Ft

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

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

Beválthatók helyben és 
házhozszállításkor! 

Egyszerre több kupon is 
felhasználható!

www.palapizza.hu

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

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!

•házbővítés
•kőműves munkák

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, 
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,  

15 év garanciával, referenciákkal. 
Tetőfelújítások, átfedések, javítások. 

Korrekt ár,  precíz munka.

Tel.:06-20/328-0466

A KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI előjegyzőknek 

2022. 01. 31-ig 

15-25%   kedvezmény! 

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK 
BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA, 

BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, VAGY 

ÁTFEDÉSE OLCSÓ MEGOLDÁSSAL, 
ZSINDELYEZÉSSEL IS.

ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, 
KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

06-20/931-31-52

TETŐKLINIKA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás, 
50% ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI feliratkozóknak
2022.01.31-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

Csobánkai idősek otthonába intéz-
ményvezetőt keresünk a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelő, felsőfo-
kú végzettséggel. Önéletrajzokat a 
bognarteodora@irmak.hu e-mail cím-
re várjuk. IRMÁK Nonprofit Kft.

Építőiparban jártas segédmunkást 
keresek! Fontos, hogy legyen némi 
rálátásod a különböző szakágakra: 
kőműves, burkoló, festési, épületasz-
talos, ács, esetleg villanyszerelési mun-
kák! Kizárólag tapasztalattal rendelke-
ző, igényes, megbízható, józan életvite-
lű, káros szenvedélyektől mentes kollé-
gák jelentkezését várom! Jogosítvány 
előny, de nem feltétel! Tóth Ferenc 
06-70-612-1505 

Szobafestésben jártas kollégát felve-
szek! Bajkó Ferenc 06-20-9-235-243

Pultost keresünk esztergom-kertvárosi 
lakóparkba, a Szalézi Sörözőbe! Parák 
Istvánné 06-20-3839886

Esztergomi építőipari cég keres hosszú 
távra festő, gipszkarton szerelő, hideg-
burkoló szakmunkásokat! Mega Építő 
Bázis Kft. +36203309636

Exkluzív étterembe, Párkányba 
keresünk pincért/nőt, főszakácsot, 
pizzaszakácsot, illetve egy jól működő 
pékségbe eladót, péket, péksegédet, és 
cukrászt, akár pályakezdő is lehet. Vég-
zettség előny, de nem feltétel, betanítást 
vállalunk! Igény szerint szállást is biz-
tosítunk! Higgi-Trade freshpek@gmail.
com, 00421-905-665-946

Táti telephelyre  FAIPARI ÉLZÁRÓ GÉP-
RE keresünk  munkájára igényes , beta-
nított munkást! Egyműszakos munka-
rendbe, azonnali belépéssel! Bér meg-
egyezés szerint! Poliforg 2000 Kft. Tát, 
József A.u.27., 0630 300 5626, 0633 
444 694

Esztergomi vállalkozás keres műsza-
ki ügyintézőt. Feladatok: karbantartá-
sok műszaki ügyintézése, egyeztetése. 
Elvárások: jó kommunikációs készség, 
műszaki affinitás, saját gépjármű a mun-
kahelyre járáshoz. Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. ÖkoTech-
Home Kft. 06-20-91-67-494

Csobánkai idősek otthonába ápo-
ló végzettséggel munkavállalót kere-
sünk. Önéletrajzokat a bognarteodora@
irmak.hu e-mail címre várjuk. IRMÁK 
Nonprofit Kft.

Redőnyöst, villanyszerelőt, lakásfelújító 
csapatot keresek hosszútávú együttmű-
ködéshez. Károlyi Péter 20/777-1122

Co2 hegesztő, robothegesztő munka 
Gödöllőn nettó 2400Ft/óra bérezés-
sel, lakatos munka nettó 2050Ft/óra 
bérezéssel. Igényes, díjmentes szállást 
biztosítunk vagy utazási támogatást. 
NexcomCenter Kft. femipar.munka18@
gmail.com, +36/70-884-4955

Piringsdorfer Edelfisch GmbH mun-
katársakat keres Sankt Pölten köze-
li halgazdaságba. Feladat: halak ete-
tése, méret szerinti válogatása, taka-
rítás, egyéb fizikai munkák. Német 
nyelvtudás szükséges. Munkaidő: heti 
40 óra. Fizetés: 1400 EUR/hó + 13. és 
14. havi bérfizetés + díjmentes szál-
lás. Jelentkezés: osztrakhal@gmail.
com, 06-30/446-2893

Az IRMÁK Nonprofit Kft. Piliscsa-
bai telephelyére irodai feladatok ellá-
tására munkatársakat keres. Hét-
köznaponként, heti 40 órában. Bére-
zés KJT besorolás szerint+szociális 
pótlék+munkahelyi pótlék. Önélet-
rajzzal jelentkezni: gazdasagipcsaba@
irmak.hu

Vizesvágó gép kezeléséhez keresünk 
tapasztalattal rendelkező gépkezelőt, 
esztergomi munkahelyre. Műszaki rajz 
ismerete, rajz szoftver ismerete szük-
séges.Várjuk önlétrajzodat oneletrajz@
okotechhome.hu. ÖkoTech-Home Kft. 
06-20-91-67-494

Fa ékszerek otthoni készítésére kere-
sek bedolgozókat Szentendrén. Boldi-
zsár István 30/4687858

Szeretnél egy új szakmát megtanulni? 
Esztergom-kertváros ÖMV kút mögötti 
Iparterületen MŰANYAG HEGESZTŐ fel-
adatra keresünk munkatársakat. Várjuk 
továbbá ASZTALOSOK jelentkezését is. 
Műszaki rajz ismerete előnyt jelent. Kor-
szerű gépekkel rendelkezünk. Ha sze-
retnél csatlakozni bővülő csapatunkhoz, 
várjuk önletrajzodat. ÖkoTech-Home 
Kft. 06-20-91-67-494, oneletrajz@
okotechhome.hu
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Tölgy, gyertyán, 
bükk =18.500 Ft
Akác =  19.500 Ft

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

AKCIÓS 

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

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021
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Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt
Tűzifa akció!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)
18 500 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

1 éve száradt, hálóba csomagolt 
tűzifa 1,7 m3: 37 000 Ft

FABRIKETT 90 Ft/kg
Egész raklap esetén 85 Ft/kg

Rendelésfelvétel H-P: 08-17-ig
4m3-től, 20 km-es körzetben díjtalan kiszállítás

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

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

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

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

18.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
19.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81
Gabó duguláselhárítás

külső-belső munkák!
06-30-875-6655

Lakás- és 
házfelújítás,

VÍZGÁZ
FŰTÉS 

SZERELÉS

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

GÁZKAZÁN 
CSERE


