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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!

e s z t e r g o m @ i q t h e r m . h u 
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)

ÉRSEBÉSZETI 
magánrendelés 
Esztergomban!

Bejelentkezés: 
06-30-741-0473

KÍNÁLATUNKBÓL:

» INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS 
   ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS 

» TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS 
   A BEÉPÍTÉSTŐL A 
   VISSZAJAVÍTÁSIG
» ÚJ SZOLGÁLTATÁS: 
   LAKÁSFELÚJÍTÁS 
   (GIPSZKARTONOZÁS, FESTÉS, BURKOLÁS)

SMARTABLAK

NYÍLÁSZÁRÓ CSERE? MÉG NEM KÉSŐ!
SPÓROLJON FŰTÉSSZÁMLÁJÁN!

okos megoldások nyílászárókra

2510 Dorog, 
Köztársaság út 13.

info@smartablak.com

+36 70 626 3288
 +36 70 314 0807
+36 30 503 1481

www.smartablak.com

smartablakdorog
Smartablak-Dorog-Okos-
megoldások-nyílászárókra

» Minőségi ablakok, bejárati- és beltéri 
   ajtók  

»  velux           tetőtéri ablakok

» HÖRMANN          garázskapuk
» Redőnyök, szúnyoghálók
» Kilincsek, párkányok, egyéb kiegészítők

SMART ABLAK - Minden, ami nyílászáró

Ne féljen a hűvösebb időjárástól!
Ha tél, ha nyár, a Smartablakkal jól jár!

A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt. 
annavölgyi és tinnyei telephelyére � zikai munkára 

fér�  kollégákat keres

Gépkezelői
és targoncavezetői jogosítvánnyal és gyakorlattal 

Keverős munkakörbe

Amit kínálunk:
· Versenyképes � zetés
· Cafeteria
· Munkaruha
· Stabil háttér

További információ +36 26 335 555.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az 
info@holofon.hu e-mail címen lehet.

www.holofon.hu

· 13. havi � zetés
Előnyt jelent:

· motorfűrész-kezelői 
  végzettség

www.opticworld.hu

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 AUCHAN BUDAKALÁSZ • Omszk park 1. • +36 30 516 1193
Az ajánlat 2020. november 15. - 2021. január 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel 
nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

MEGSZOKÁSI

GARANCIÁVAL!Több mint 250 féle professzionális, Önre szabott 
multifokális szemüveglencse megoldás

-30% -50%
MINDEN MÁRKÁRA

MULTIFOKÁLIS
AKCIÓ

MEGNYITOTTUNK!!! 

Szeretettel Várjuk Kedves Vàsárlóinkat 
Mindennap SZUPER AKCIÓKKAL, 

friss péksüteményekkel és fi nom kàvékkal. 

Dorog, Bécsi út 28.

•Dec. 24-25-26-àn: 8-16 óráig 
•Dec. 31-én: 08-19 óráig 
•Jan. 1-én: 08-18 óráig

AZ ÜNNEPEK ALATT IS NYITVA TARTUNK:

Kisbolt, nagy választék!
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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 

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

Esztergom-Kertvárosba GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Nyugdíjasok, diák, és alkalmi/részmunkaidős 
munkavállalók jelentkezését is várjuk.

ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség, 
precíz munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér, 
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Rövid, fényképes önéletrajzát a 

gongola.tamas@csevi.hu email címre 
várjuk, feltétlenül adja meg telefonszámát 
és fi zetési igényét. 

Igyekszünk minél előbb visszajelezni. 

A Komárom-Esztergom megyei Csévi Likőr Kft. keres

KARBANTARTÓ
munkatársat.

FELADATOK:
 A művezető utasításai alapján az 
    üzem karbantartási feladatainak 
    elvégzése, a termelő - és kiszolgáló 
    berendezések műszaki állapotának 
    ellenőrzése
 Ütemezett karbantartási munka-
   folyamatok elvégzése,
 Műszaki meghibásodások okainak 
    feltárása
 Hibaelhárítás a legrövidebb idő alatt
 Szerszámok, gépek rendben- és 
    karbantartása
 Javaslattételt tesz a műszaki 
    problémák megoldására
 Aktívan részt vesz a csapat 
    munkájában, a kapcsolódó területek 
    dolgozóival tartja a kapcsolatot

ELVÁRÁSOK:
 Precíz, megbízható, önálló munkavégzés
 Minimum 3 év hasonló területen 
    szerzett gyakorlat
 Megfelelő fi zikai állapot a feladatok 
    ellátásához

ELŐNYÖK:
 villanyszerelő és/vagy gépész szakirányú 
    középfokú végzettség,
 TMK és/vagy villamossági és/vagy 
    mechanikai és/vagy gépszerelő tapasztalat
 B kategóriás jogosítvány

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
 Piliscsév

A SPRINGFIX Hungary Kft. 
esztergomi  üzeme felvételt 

hirdet:  

FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ   
munkakörbe

AZ ÚJ MUNKATÁRS FELADATAI:  
• Műanyag fröccsöntő gépek folyamatos üzemeltetésének 
  biztosítása, műszaki felügyelete, szerszámcsere és 
  műszakindítás
• A gyártott termékek minőségének folyamatos ellenőrzése, 
  a munkához tartozó adminisztráció vezetése, mérések, 
  ellenőrzések elvégzése, kapcsolattartás további részlegekkel
• Aktív közreműködés meghibásodások elhárításában, hiba 
  esetén beavatkozás
• A fröccsöntő gépek mellett dolgozó munkatársak irányítása

A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK, 
ISMERETEK:

• Fröccsöntésben szerzett minimum 2 éves tapasztalat
• Két műszakos munkarend vállalása
• Precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség
• Eredmény-, minőség- és vevőorientáltság
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság
• Német/angol nyelvismeret, Arburg gépek/robotok 
  ismerete előny

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a következő 
címeken lehet:

2500 Esztergom, Látóhegyi út 4, Pf.: 369 ;  
E-mail: reka.mezo@springfi x.hu

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
•  Részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony, hétfőtől péntekig heti 
   30 órában

FŐBB FELADATOK:
•  Az informatikai rendszerek (szerverek, adattárolók, hálózatok, stb.) 
   üzemeltetése, kon� gurálása. Számítógépek, munkaállomások installálása, 
   üzembe helyezése, karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás szerver 
   és kliens oldalon. Felhasználói � ókok és jogosultságok kezelése. Hibajavítás, 
   elhárítás, napi problémák megoldása. Kapcsolattartás a felhasználókkal, 
   szolgáltatókkal. Egészségügyi, pénzügyi, munkaügyi adatok archiválása. 
   Weblap szerkesztés, programozás. Adatszolgáltatások, riportok készítése.

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
•  Érettségi, emelt szintű szakképesítés: Informatikai rendszerüzemeltető/
   rendszergazda, ill. ezeknek megfeleltethető releváns szakképesítés
•  MS Szerver, MS operációs rendszerek magas szintű ismerete
•  Hálózatüzemeltetői ismeretek
•  Microso�  SQL és MySQl adatbázis szerver menedzsment, SQL 
   lekérdezési ismeretek 
•  Kiváló problémafelismerő, megoldó és döntésképesség 
•  Jó kommunikációs készség
•  Önállóság, precizitás
•  Büntetlen előélet

ELŐNYT JELENT:
•  Informatikai support tapasztalat
•  Linux üzemeltetésben szerzett tapasztalat, logelemzés
•  Programozható switchek, DrayTek tűzfalak, wireless technológiai ismerete
•  Főiskolai szakirányú végzettség

ELŐNYT JELENT:
•  Részletes fényképes önéletrajz 
•  Végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
•  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat elbírálásában 
   résztvevők betekintési jogához

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021. január 05.
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

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

Pályázatot hirdet

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
2026 Visegrád, Gizella-telep

Telefonon: 06-26/801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu

INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
RENDSZER TECHNIKUS

munkakör ellátására 

RONCS-, ÉS LEJÁRT 
MŰSZAKIJÚ, 

FORGALOMBÓL 
KIVONT, ÚTBAN LÉVŐ 
személy-és teherautóját 
adás-vételi szerződéssel 

megvásároljuk, 
elszállítjuk, 

max. 50 EFt-ig. 

06-70-397-8434
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GMD Cast Hungary Kft., autóipari gyártó keres kollégákat bővülő 
csapatába. Ha szeretnél egy jó közösség értékes tagja lenni, ha új 
lehetőségeket keresel vagy ha előre lépnél jelentkezz hozzánk!

Az alábbi nyitott pozíciókba keresünk kollégákat:

• OPERÁTOR VÉGELLENŐR
• ÖNTÖDEI OPERÁTOR
• ÖNTÖDEI GÉPKEZELŐK
• KARBANTARTÓK
• TECHNIKUSOK
• RAKTÁRI MUNKATÁRSAK
• MINŐSÉGELLENŐR
• CNC GÉPKEZELŐ
• OLVASZTÁSI MUNKATÁRS

  gmdcast                              Insertus Hr

AMIVEL VÁRUNK:

 Szakmai lehetőségek
 Plusz juttatások
 Magas bérezés
 Km alapú bejárási támogatás
 Céges buszjárat

Egyéb nyitott pozíciókért 
érdeklődj!

E-mail: toborzas@insertus-hr.hu   Tel: 06-20/361 7531, 06-20/558 4770 
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pneumatikus, hidraulikus, elektromos és 
elektromechanikai alkatrészek gyártásával és 

összeszerelésével foglalkozik. Termékeit a személy-
gépjármű- és tehergépjármű-ipari partnereinek szállítja.

Cégünk a következő területre keres munkatársat:

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
FELADATOK:
• Szerelvények, végtermékek összeszerelése 
   gyártási utasítás szerint
• Félautomata gyártógépek kiszolgálása
• Munkahely/épület rendben és tisztán 
   tartása

ELŐNYT JELENTHET:
• Munkatapasztalat fröccsöntött alkatrészek 
   gyártásában
• Munkatapasztalat fi nommechanika, 
   elektronika összeszerelésében

ELVÁRÁSOK:
• Csapatszellem
• Alkalmazkodási képesség
• Rugalmasság

AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávú, biztos munkahely
• Színvonalas, új infrastruktúrájú munkahely
• Kollegiális légkör

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Piliscsév, 3 percre a vasúti megállótól

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretne velünk együtt dolgozni, akkor kérjük küldje el 
pályázati anyagát (fényképes önéletrajz, fi zetési igény megjelölése) a következő címre:

FEMOMATIK Gyártó és Fejlesztő Bt. - Stach Péter részére
2519 Piliscsév, Topol utca 4. vagy a következő e-mail címre: peter.stach@femomatik.hu

LAKATOST (KAROSSZÉRIA LAKATOS) 
SZERKEZETI LAKATOST 

ÉS HEGESZTŐT

Jelentkezni lehet: Esztergom, Schweidel József út 2.
Email: aceltechkft@invitel.hu,  Tel: 06-30-864-7137

Acélszerkezetek, ipari berendezések tervezésével, 
gyártásával, beüzemelésével foglalkozó cég 

munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

    „Biztos, stabil munkahely, 
   versenyképes fizetés, 
  jó hangulatú, 
dinamikus csapat.”

        Munkavégzés
             helyszíne:
           Zsámbék

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

+ túlóra prémium + határozatlan idejű szerződés+ versenyképes fizetés

» gépkezelő 
asztalos üzembe

Az alábbi telefonszámon 
ügyintézőnknél jelentkezhet:
Kiss Csaba, +36 (20) 261-6257

Vagy személyesen 
a Zsámbéki telephelyünkön 
(Zsámbék, Magyar u. 21-23.).

Vállalataink folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörbe ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT KERESÜNK

Tel: +36-20/260-0573

biztonságtechnikai 
felülvizsgálata, 
karbantartása, 
vízkőtelenítése 

és javítása 
rövid határidővel. 

GÁZKÉSZÜLÉKEK 

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81
Gabó duguláselhárításFELTÉTELEK:

•  Középfokú végzettség, emelt szintű munka/bér/tb 
    ügyintéző/szakelőadó, 
   vagy ezeknek megfeleltethető releváns szakképesítés
•  MS O�  ce (irodai) programok magabiztos használata
•  Büntetlen előélet

ELŐNYT JELENT:
•  KIRA, JDOLBER programok ismerete
•  Költségvetési intézményben szerzett legalább 1-3 év 
   szakmai gyakorlat
•  Főiskolai munkaügyi/tb végzettség 

FŐBB FELADATOK:
•  A szakkórház humánpolitikai részlegén bér – munka- 
   és humánerőforrás ügyek vitele. A Magyar 
   Államkincstár által biztosított KIRA programban 
   bérszámfejtéshez fűződő feladások elvégzése. 
   Jogviszony létesítésével, megszüntetésével, 
   módosításával kapcsolatos adminisztratív teendők  

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ  Pályázatot hirdet

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház - 2026 Visegrád, Gizella-telep
Telefonon: 06-26/801-700/1350 E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu

MUNKAÜGYI FŐELŐADÓ
munkakör ellátására 

   ellátása. Adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások 
   készítése. 
   Közreműködés az intézet bérgazdálkodásának 
   tervezésében, elemzésében, beszámoló készítésében. 

BENYÚJTANDÓ IRATOK:
•  Szakképesítést igazoló okmányok másolata
•  Szakmai önéletrajz
•  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a 
   pályázat elbírálásában 
   részvevők betekintési jogához
•  Sikeres pályázat esetén a kinevezéshez 3 hónapnál 
   nem régebbi erkölcsi 
   bizonyítvány szükséges

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021. január 05.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!
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ÜNNEPI AJÁNLATAINK
Idei ünnepi kínálatunk -a hagyományos étlapunk mellett-

december 21-től január 4-ig érhető el! 
Igyekeztünk olyan menüt kialakítani, amiben benne van a választás lehetősége,

melegen, hidegen és újramelegítve is remek íz élményt ad!

ÜNNEPI TÁL
minden tál tartalmaz rizs és vajas-petrezselymes burgonya vegyes köretet,
csemege uborka dzsemet és ropogós jalapeno paprikát.
Ehhez 6 féle húsból személyenként hármat választhatnak kedvükre:
-csabai sertéskaraj (kézműves kolbásszal töltve)
-stefánia szelet
-zsírjában konfitált kacsacomb
-olaszos csirkemell
-roston sült csirkecomb filé
-BBQ sertéstarja szelet
Ára: 4500ft/fő

SALÁTÁK
Majonézes burgonyasaláta
750ft/adag
Virsli saláta
850ft/adag

LEVES
Január 1-től elérhető:  Lencsegulyás (0,5l)
1450ft/adag

DESSZERT
Almás-mákos panna cotta
Fahéjas-szilvás panna cotta
950ft

Ünnepi nyitvatartásunk
December 24. és 31. kivételével
minden hétköznap és ünnepnap

10:00-23:30-ig
várjuk megrendelésed!

www.palapizza.hu
06(33)435-704

06(30)46-47-850

Aki legalább egy nappal korábban
megrendeli tálainkat,

10% kedvezményt kap
elvitel és házhozszállítás esetén is!

  

Advent
NORDMANN  

December 9-től naponta 
7.00-17.00 óráig

Esztergom - Dorogi út 
(a 6-os kőnél, Nagy Zöldség 

nagykernél, a Gazdabolt mellett)

Esztergom - 
Városközpont 

(Lőrincz u. átjáró)

Párkány - Bocskai u. 7. 
(a postával szemben, az Aquario mellett)

Boltjainkban zöldségek és déligyümölcsök széles 
kínálatával várjuk kedves Vevőinket!

Esztergomban a Nagy Zöldségesnél  
és Párkányban

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

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó Esztergom frekventált, 
zöldövezeti részén, 2 generációs, 
jó állapotban lévő sorház. 350m2 
telek, pince garázs, 320m2 lakótér, 
6 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. A város-
központ gyalogosan 3 percre. Irány-
ár: 58 Millió Ft  20/421-4557

Dorogon eladó családi ház a 
patak mellett, 1133m2 telken, 
85m2-es 3,5 szobás épület. Terasz, 
kocsibeálló, pince. Felújítandó álla-
pot, központifűtés gáz- és vegyes 
tüzelésű kazánról. Irányár: 25Millió 
Ft. 20/336-4936

Esztergomban, új építésű laká-
sok eladóak, 45-80m2. 1-3 szo-
básak. AA++ Energetikai besoro-
lásúak. Irányár: 650’000Ft / m2 
20/336-4936

Csolnokon eladó családi ház. 
830m2 telken, 90m2-es épü-
let, 2 szoba. Tartozik hozzá pin-
ce, présház, melléképület, cse-
répkályha fűtéssel. 22,5 Millió Ft. 
20/336-4936.

Eladó lakás Esztergom, Montever-
di utcában. Hőszigetelt téglaépület-
ben, III. emeleti, 69m2-es 2,5 szo-
bás lakás, nagy erkéllyel. Új nyí-
lászárók, gáz-központifűtés tur-
bó kazánnal. Irányár: 30 Millió Ft  
20/336-4936

Esztergomban eladó házrész a 
Deák Ferenc utcában, tégla épí-
tésű, 88-ban épült, 2 szintes, 
125m2, 3 szoba + nappali, pin-
ce, vegyes tüzelésű központifűtés 
+ cserépkályha. Több gyerme-
kes családoknak államilag támo-
gatott hitellel vehető. Ár: 25 MFt  
20/336-4936.

Eladó családi ház Lábatlanon. 
600m2 telek, 2 szintes tégla-
épület, 3 szoba, 100m2, 21m2 
terasz. Gáz- és vegyes tüzelésű 
központifűtés. Az épület alatti szu-
terén és garázs lakótérré alakítha-
tó, illetve a tetőtér is beépíthető. A 
kertben pince, erdő melletti, a kert 
végében patak folyik. Irányár: 29,9 
MFt  20/336-4936

FARM BURGER 
ESZTERGOM

 
06 33 400 748 

Már a -en és a 

NYITVA TARTÁS:  
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30 

-n is megtaláltok!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 
Esztergom, Esztergom kertváros, 

Szamárhegy, Búbánatvölgy, 
Dorog, Tát Pilismarót,

 Csolnok, Kesztölc 

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 K C I Ó !
ingyen kéményfelújítás,  50%   

ereszcsatorna felszerelés.
TAVASZI előjegyzőknek 

2021. 02. 15-ig 25-30%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

AKCIÓS KEMÉNYFA 
BRIKETT 
69 Ft/kg

Az ünnepek alatt és 
között is kiszolgáljuk, 

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

A
A

 585 1199

Eladó nyaraló Esztergom Búbá-
natvölgyben, gyönyörű panorámás 
kilátással. 864m2 telek, 2 hálószo-
ba + nappali. Az épület alatti kb. 
40m2-es résszel bővíthető, fűtése 
cserépkályhával. Vízellátás nincs, 
kútfúrás szükséges. Irányár: 21MFt. 
20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban, 
Szentgyörgymezőn. 547m2 telek, 
90m2-es tégla épület, 3 szoba. A 
melléképületben 1,5 szobás lakrész 
van kialakítva így akár 2 generáció 
részére is alkalmas. Garázs is tarto-
zik az ingatlanhoz, a főépület tető-
tere beépíthető. Az ingatlan felújí-
tandó, fűtése téglakályhával meg-
oldott, de gáz központifűtés is ki 
van alakítva. Irányár: 36Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Martsa 
utcában. III. emeleti, 52m2-es, 2 
szobás, erkélyes. Felújított konyha 
és fürdő, új nyílászárók, redőny-
nyel, szúnyoghálóval.  Garázs is 
vehető hozzá további 2,5 Mil-
lió forintért. Irányár: 21,9 Millió Ft 
20/336-4936

Esztergom Visegrádi úton, a 
Csenkei úti elágazásnál 21’384m2 
terület eladó. Erdő, szántó, nádas 
minősítésben van. Családi farm, 
tanya szerű épület, lovarda, állat-
tartás, kaland park létrehozására 
alkalmas. Panorámás kilátás. Irány-
ár: 21 Millió Ft. 20/336-4936.

Eladó lakás Esztergomban 
Szentgyörgymezőn. I. emelet, 1,5 
szoba, 43m2, jó állapot, műanyag 
nyílászárók, villany központifűtés, 
hőszigetelt homlokzat, klíma. 2,5 
- 3 szobás lakáscsere beszámít 
érték egyeztetéssel. 18,5 Millió Ft 
20/336-4936

Esztergom közkedvelt helyén lévő, 
városközponthoz közeli sorház, új 
nyílászárókkal, hőszigetelt hom-
lokzattal, gáz központifűtéssel, 
kis kerttel és garázzsal, esztergo-
mi kisebb családi házra cserélhető 
érték egyeztetéssel. Ár: 43Millió Ft 
20/336-4936

Eladó sorház Lábatlanon. 2 szin-
tes, 3 szobás, 90m2, kis kert-
tel, gázfűtés, átlagos állapot, szi-
getelt homlokzat, közeli garázs 
vehető hozzá. Irányár: 16,5Millió 
Ft 20/336-4936

Esztergomban, a körforgalomnál 
2 szobás +nappalis, összkomfor-
tos, felújított családi ház 20 nm-es 
kövezett bejáróval áron alul eladó. 
30 MFt. 06-20-386-9720

Eladó ikerház Lábatlan közked-
velt, csendes részén. 2 szintes, 
4 szobás, 110m2, 700m2 telek, 
gáz központifűtés, átlagos állapot, 
az épület alatt garázs, kazánház. 
Kocsibeálló, terasz Irányár: 24Mil-
lió Ft 20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! 
06-70-220-4034

BÉRLEMÉNY

Garázs kiadó Esztergomban! 06 
-70-220-4034

SZOLGÁLTATÁS

Ácsmunkák, faszerkezetek.Vállal-
juk könnyűszerkezetes házak, tető-
szerkezetek, héjazat cserék, ker-
ti filagóriák tervszerinti, szaksze-
rű kivitelezését.Garanciával, refe-
renciákkal, felméréssel és szakta-
nácsadással.Kedvezményes anyag 
beszerzéssel.Kérjen bizalommal 
árajánlatot. 06-30/468-9251 
email cím: kopancstetomuvek@
gmail.com

Szobafestés, mázolás, tisztasági 
festés. Precíz munka gyorsan, szé-
pen és olcsón. 06-20/328-0466

Döntés nélküli favágás alpin-
technikával! Veszélyessé vált fák 
lebontása, gallyazás, faápolás, 
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, 
biztonságosan! 30/6197671

Vízvezeték szerelés, konyhai illet-
ve fürdőszobai szerelvények javí-
tása cseréje. 06(30)682 -9631

Cserépkályha, Kandalló, Tég-
lakályha, Kemence építés.Meg-
bízhatóság, minőség, garan-
cia. +3630 2475157, www.
borsikalyha.hu

Galbács Lajos kőműves e.v. 06 
-70-673-6066

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Villanyszerelést vállalok! 06-
70 -220-4034

Nyílászárók passzítása, szigete-
lése, redőnyök, rovarhálók, árnyé-
kolók, szalagfüggönyök, har-
monikaajtók, javítása, készíté-
se. www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Ács, tetőfedő munkát vállalok! 
06-70-220-4034

Villanyszerelés: hibák keresése 
és javítása, tűzveszélyes kötések 
újrakötése, biztosítéktáblák cseré-
je, életvédelmi relék beépítése, Haj-
du bojlerek vízkőtelenitése. 06 
20 9712292

Duguláselhárítás, csatornakame-
rázás! 06-20-336-1583

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, és ezek alkatrészeit: BMW, 
Zündapp, Csepel, Pannónia, Jawa, 
Simson, MZ, Romet, lehet hiányos, 
üzemképtelen, minden érdekel, 
házhoz megyek, készpénzzel fize-
tek! 06-20-5196079

Használt és roncsautóját 
(trailerrel is elszállítva) adásvéte-
li szerződéssel megvásárolom . 
06-70/368-3171

ÁLLÁS

Esztergom-Kertvárosba, a Pala 
Pizzériába önállóan dolgozni tudó 
FRISSENSÜLTES SZAKÁCSOT kere-
sünk! +3630 277 1822

Villanyszerelőt felveszek! 06-
70 -220-4034

Kőművest, festőt, segédmun-
kást felveszek! Hívj bizalommal! 
06-70/220-4034

Takarítókat keresek az esztergomi 
Ipari Parkba hétfőtől péntekig 6-8 
órában, két műszakban. BG Credit 
House Kft. 06-30/655-2074, 
bgcredit.balazs@gmail.com

Gépkocsi vezetőt keres esztergo-
mi építőipari cég (Molnár és Mol-
nár Kft.) egy személyben kisteher-
autóra és 13,5 tonnás billenős darus 
gépjárműre. Hosszútávú  munkale-
hetőség, bér megegyezés szerint. 
+36 20 953-7716

RÉGISÉG

Régiséget vásárolok készpénzért! 
Régi bútorok, porcelánok, festmé-
nyek, bronz-és réztárgyak, órák 
stb, illetve 50’,60’,70’-es évekből 
bútorokat, festményeket, dísztár-
gyakat és relikviákat. Kiszállítás 
díjtalan!Vida Bálint: 06-70-282-
5381, valentinparizs@gmail.com

KÖNYVGYŰJTŐ TANÁR 1945 ELŐT-
TI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, 
FOTÓKAT, TÁRGYAKAT VÁSÁROL. 
30/9945943

VEGYES

Eladó élhajlító és nagyflex! 06-
20 -567-2981

TÁRSKERESŐ

60 éves férfi komoly szándékkal 
párját keresi kizárólag hosszútávú 
kapcsolat céljából 50-60 év közöt-
ti szerény, házias nő személyében. 
06-70-611-7813

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
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ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Nyitva
minden nap 12-24 óráig

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!

Egyszerre több kupon is felhasználható!
A nyitvatartás a koronavírus járvány miatt

a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

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

www.palapizza.hu

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

2000Ft

300
Ft

65
53

65

TÖLGY, CSER 
ömlesztve: 

31 000 Ft/m3 
1m x 1m x 1,7m (erdei köbméter)
KÉT KÖBMÉTER FELETT DÍJTALAN SZÁLLÍTÁS! 

EUTR: AA5847510

TŰZIFA

Tel.:06-30/524-5727

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!

A
A

 5
8

3
8

4
1

9

 

Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 

14.000 Ft/m3  

13.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3  

16.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

Hasított, ömlesztett tűzifa 
(nem kalodás fa!!!, mxmxm)

Gyújtós 10.000 Ft/m3

Vegyes tűzifa
17.000 Ft/m3

Száraz tölgy, bükk  
18.000 Ft/ m3 

Akác: 
19.000 Ft/ m3

Kis Róbert 06-70/364 3705

A
A

58
48

20
7

A
A

59
98

42
7

HASÍTOTT, ÖMLESZTETT 
TŰZIFA (nem kalodás fa!!!, mxmxm)

Vegyes tűzifa: 
17.000 Ft/m3

Száraz Tölgy, Bükk:  
18.000 Ft/ m3

Akác: 19.000 Ft/ m3 
Gyújtós 10.000 Ft/m3

Mikrola-Autó-Fix Kft.: 

06-70/670-2866

OLCSÓ 
TŰZIFA
10 000 Ft/m3

AA6424725
06-70-243-7953

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Tölgy, bükk, gyertyán   =   

16.000 Ft
Akác  =   17.000 Ft
Hárs =   13.000 Ft

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

KÖLTÖZTETÉS-LOMTALANÍTÁS-
BONTÁS Profi  rakodókkal.
Igény szerint raktározással.

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

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
2021.01.31-IG  25-30% kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!
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(33)435-704
06(30)46-47-850

Bankkártyával és SZÉP-Kártyával is fizethetsz!

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Elvitel és kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

December 24. és 31. kivételével
minden hétköznap és ünnepnap nyitva!

PIZZÁK  32cm/60cm 
ÚJ Sopranos cheddár sajtos pikáns alap, pulled pork, csemege uborka, 
füstölt sajt, pirított hagyma 2500/8500 

ÚJ Panamai pizzaszósz, paprikás szalámi, cukkini, kukorica, mini mozzarella, 
paradicsom, sajt  1850/6500 
Favorit pizzaszósz ,csirkemell, sajt, lilahagyma, koktélparadicsom, rukkola, 
parmezánforgács   2150/7100 

ÚJ Börzsönyi lecsós alap, kolbász, szalonna, sajt, 2 tükörtojás 2350/7800 

Rakott Krumplis fokhagymás-tejfölös alap, chips burgonya, főtt tojás, 
bacon, kolbász, vöröshagyma, sajt 2150/7100 

Lucky Penny pizzaszósz, kolbász, lilahagyma, mozzarella golyó, 
koktélparadicsom, zölderős, sajt 2350/7800 
Big Joe bbq alap, pulled pork(tépett tarja), kaliforniai paprika, 
aszalt paradicsom, lilahagyma, sajt 2350/7800 

BBQ bbq alap, csirkehús, hagyma, pritamin, sajt 2150/7100 

6 Dolláros pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt 1950/6900 

Csirkés pizzasz., csirkehús, ananász, kukorica, sajt 2150/7100 

Macho pizzasz., bacon, hagyma, jalapeno, kolbász,  chiliszósz, sajt 2150/7100 

Vegetáriánus pizzaszósz, brokkoli, gomba, kukorica, pritamin paprika, aszalt 
paradicsom, sajt  1950/6900 

Hawaii pizzaszósz, sonka, ananász, sajt 1850/6500 

Négy Évszak pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, szalámi, sajt  1950/6900 

6 Sajtos (Sajtimádó) pizzaszósz, füstölt sajt, mozzarella, márványsajt, 
camembert, parmezán, trappista 2250/7400 

Négy Sajtos pizzaszósz, füstölt sajt, mozzarella,  
márványsajt, trappista  1950/6900 

Inferno A Pokol Tüze pizzaszósz, szalámi, gomba, jalapeno, chiliszósz, 
carolina paprika, sajt  1950/6900 

Veterán pizzaszósz, sonka, bacon, gomba, kukorica, hagyma, főtt tojás, 
jalapeno, sajt  2350/7800 

Piedone pizzaszósz, vörösbab, főtt tojás, csülök, kolbász, bacon,  
lilahagyma, sajt  2350/7800 

Anonim pizzaszósz, gyroshús, gomba, paradicsom, bacon, sajt 2350/7800 

Kannibál (Magyaros) pizzaszósz, szalámi, kolbász, bacon, csirkehús, 
hagyma, zölderős, sajt  2350/7800 

Pizza Pala pizzaszósz, sonka, bacon, szalámi, kolbász, gomba, kukorica, 
olajbogyó, sajt  2350/7800 

Bolognai bolognai húsos ragu, sajt 2150/7100 

Mexikói bolognai húsos ragu, bab, kukorica, zölderős paprika, sajt 2350/7800 

Sajtmágia sajtkrémes alap, főtt füstölt tarja, kolbász, bacon,  
csemege uborka, sajt  2250/7400 

Csíz sajtkrémes alap, sonka, téliszalámi, füstölt sajt, brokkoli, sajt 2250/7400 

Jerry Álma sajtkrémes alap, főtt füstölt tarja, főtt tojás, gomba,  
bacon, sajt  2250/7400 

Punktum tejfölös alap, sonka, kukorica, bacon, hagyma, sajt 2250/7400 

Arnold tejfölös alap, sonka, brokkoli, mozzarella,  
fokhagyma, sajt  1950/6900 

Szerda tejfölös alap, gomba, kukorica, bacon, főtt tojás,  
fokhagyma, sajt  2150/7100 

Fantom fokhagymás tejfölös alap, kolbász,füstölt sajt, főtt tojás, márványsajt, 
lilahagyma, mozzarella  2250/7400 

Füsti tejszínes alap, főtt füstölt tarja, főtt tojás, lilahagyma, füstölt sajt, 
mozzarella  2150/7100 

Görög tzatziki alap, gyroshús, paradicsom, lilahagyma, sajt 2350/7800 

ÚJ Dolce-Piccante mézes-chilis alap, csirkemell, pritamin, 
sajt, szezámmag  1850/6500 

ÚJ Betyáros mustáros alap, csülök, fokhagyma, főtt füstölttarja, 
kolbász, zölderős, sajt  2250/7400 

Ton Tom pizzaszósz, tonhal, vöröshagyma, gomba, főtt tojás, 
olivabogyó, friss petrezselyem, sajt 1950/6900 

Margarita pizzaszósz, sajt 1750/6100 

Sonkás pizzaszósz, sonka, sajt 1850/6100 

Sk pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt 1950/6900 

Szalámis pizzaszósz, szalámi, sajt 1950/6900 

ÚJ Lombardiai pizzaszósz, Pick téliszalámi, koktél paradicsom, 
mascarpone, füstölt sajt 2350/7800 

Privát választható alappal és 4 féle feltéttel +sajt 
(kivéve: prosciutto crudo) 2350/7800 

LEVESEK 
ÚJ Mascarponés Sütőtök Krémleves Amarettivel 890 

ÚJ Savanyúkáposzta Leves Füstölt Házikolbásszal, Tejföllel 990 

Palóc leves  1450 

Újházi Tyúkhúsleves 1090 

SALÁTÁK 

Cézár Saláta Ropogós Sajtkosárban jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, 
csirkemell, zsemlekocka, trappista sajt 1950 
Pala Saláta pulled pork, házi bbq, jégsaláta, főtt tojás, aszalt 
paradicsom, sült pritamin paprika, rukkola, lilahagyma 1950 
Hawaii Csirkesaláta ananászos kevert saláta csirkemellel, tartármártással 
és pitával  1950 
Tonhal Saláta tonhal, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, olivabogyó, 
kígyóuborka, főtt tojás, sajt 1950 
Görög Tzatziki 15dkg 750 

Görög Saláta kígyóuborka, paradicsom, lilahagyma, olajbogyó, fetasajt, 
citromlé, bazsalikom, olivaolaj  1950 
ÚJ Ráksaláta kevert saláta, garnélával, 
fokhagymás uborkás majonézzel  2490 

KÉSZÉTELEK 
Paprikáscsirke combfiléből, galuskával 1850 

Kacsacomb Zsírjában Konfitálva 2db, lilakáposztával, 
vajas petrezselymes burgonyával 3400 
BBQ Sertés Steak  2250 

TÉSZTÁK 
Milánói Spagetti  1990 

Milánói Sertésborda 2690 

Baconos Kukoricás Penne tejszínes csirkemellel, sajttal 2490 

Bolognai Spagetti  2390 

Pala Spagetti kellemesen csípős, zöldséges tészta csirkemellel,  
Szepi ajánlásával  1890 
Tojásos nokedli  890 

ÚJ Aglio Olio E Peperoncino Di Gamberi spagetti chilis-fokhagymás 
vajmártással, koktélparadicsommal és garnélával 2690 

HÚSMENTES ÉTELEINK 

Rántott Gomba  1290 

Rántott Sajt választható: trappista, camembert, chili cheddar, 
ajándék mártással  1690 
ÚJ Grill Sajt választható: camembert vagy gomolya 
– grillezett almával és dióval 1990 
Sajttál mártással: rántott trappista, camembert, chili cheddar, grill sajt 2990 

SZÁRNYASOK 

Hortobágyi Húsos Palacsinta 2db 1690 
Gyros Tál  2590 

Olaszos Csirkemell vaslapon sült csirkemell, bazsalikomos paradicsommal 
és sajttal  1990 
ÚJ Rakott Csirkemell sütőtökkel és zöldbabbal 1890 

Kijevi Csirkemell  1890 

ÚJ Göngyölt Csirkemell grillezett csirkemell, aszalt paradicsommal és 
fetával töltve, bacon szorításában 2190 
Csirkemell Sokmagvas Köntösben 1690 

Mézes-chilis csirkemell 1750 

Rántott csirkecombfilé 1750 

KÖRETEK 

Rizs  450 

Kukoricás Rizs, Rizi-Bizi, Gombás Rizs  500 

Steak Burgonya, Sült Burgonya, Vajas Petrezselymes Burgonya, 
Krokett, Chips Burgonya, Burgonyapüré 650 

Grill Zöldség érdeklődjön az aktuális összetevőkről! 950 

Kevert Saláta  950 

Édesburgonya-hasáb (batáta) 950 

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!  
Érvényes: 2020. október 1-től! 

SERTÉSHÚSOK 
Fokhagymás-Mustáros, Omlós Szűzérmék 1890 

Szűz Medalion cheddar Sajtmártással, Bacon chips-szel 2290 

ÚJ Brassói Aprópecsenye szűzpecsenyéből 2890 
Magyaros szűz házi készítésű lecsóval és chipsburgonyával 2990 
Vitéz Borda főtt füstölt tarjával, camemberttel és jalapeno paprikával 
töltött rántott borda  2290 
Cordon Bleu sajttal, sonkával töltött karaj, rántva 1990 

Óvári Sertésborda sertéskaraj sonkával pirított gombával és 
sajttal csőben sütve  2090 
Rántott Sertésborda 1590 

KÉTSZEMÉLYES TÁLAK 
Pala Tál fokhagymás-mustáros szűzérmék, kijevi csirkemell, rántott sajt, 
rántott gomba, rántott szelet, rizs, steak burgonya 6900 
Hercegnő Tál kijevi csirkemell, kacsacomb , olaszos csirkemell, göngyölt 
csirkemell, rizs, steak burgonya 7500 
Lakoma Tál sokmagvas csirkemell, rántott gomba,  óvári sertésborda, chili 
cheddar, vitéz borda, hasábburgonya és rizs 7500 
Vega Tál többféle rántott sajt, rántott gomba, grillsajt,  
rizi-bizi, grill zöldségek, steak burgonya, tartármártás 6900 
Grill Tál hawaii csirkemell, fokhagymás-mustáros szűzérmék, óvári, grill 
camembert, BBQ tarja steak, rizs, grillzöldségek 7500 

MÁRTÁSOK-ÖNTETEK 

Ketchup, Mustár, Tejföl, Tartár, BBQ, Chili, Majonéz  200 

Vanília, Áfonya, Csoki Öntet 350 

Pizzaszósz  350 

SAVANYÚSÁGOK 
Csemege peperoni savanyítva, Csemege Uborka, Uborka Saláta, 
Tejfölös Uborka Saláta, Káposzta Saláta, Kovászos Uborka, Házi 
Csalamádé  650 

DESSZERTEK 
Palacsinta 3db, kakaós, lekváros, mogyorókrémes, vegyesen is! 750 

Túrós Palacsinta 3 db 850 

Túrós Barackos Palacsinta Vanília Öntettel 2db 950 

Gundel Palacsinta 2 db 1290 

ÚJ DolceVita pizza 32cm pizza, nutellás alap, banán, pillecukor 1990 

Banánnal És Mogyorókrémmel Töltött Palacsinta 2db 990 

Gesztenye Püré  850 

Gyümölcs Rizs erdei gyümölcsökkel, tejszínhabbal 950 

Házi Somlói Galuska 990  
ÚJ Házi Aranygaluska 990 

ÜDÍTŐK 

1 LITERES SZÉNSAVAS Pepsi, Pepsi Black, Pepsi Black Lime, 550 
Canada Dry, Mirinda, 7up 
1 LITERES GYÜMÖLCSLEVEK Toma Narancs 100%, 650 
Toma Almalé 100%, Toma Eper 50% 
0,33 DOBOZOS ÜDÍTŐK Pepsi, Mountain Dew, Mirinda, 7 Up 350 

SZÉNSAVAS ÉS MENTES VÍZ 0,5L 330 

DOBOZOS SÖRÖK 

Szalon 0,5l  490 
Radler Citrom 0%  490 
Pécsi Prémium Láger 0,5l 5% 490 
Paulaner Búza 0.5l  850 

Pizzáinkat 20cm-es méretben is kérheti, áruk a 32cm-es 70%-a! 
60cm-es pizzáink egyforma alappal maximum 4 ízre bonthatók! 

A 32cm-es pizzákat kérheted vékony tésztával, vagy teljes kiőrlésű lisztből! 
Az ételek ára a köretet nem tartalmazza, az ÁFÁ-t viszont igen. 

A féladagról kérdezze kollegáinkat, ára: a teljes adag 70%-a! 
RENDELÉSEKET 23.30-IG TUDUNK FELVENNI! 

Rendelési minimumok: Esztergom, Kertváros, Dorog: 1500Ft, Tokodaltáró, 
Csolnok, Tokod+Üveggyár: 4000 Ft, Tát, Kesztölc, Leányvár: 4500 Ft, 

Esztergom-Búbánat, Piliscsév: 6000 Ft 
Otthonában bankkártyával, SZÉP-Kártyával, Erzsébet-Utalvánnyal és 

Erzsébet-Kártyával is fizethet! 
A változtatás jogát fenntartjuk! 

Allergén információk: palapizza.hu/allergen 


