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A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt. 
annavölgyi  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

KÍNÁLATUNKBÓL:

» INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS 
   ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS 

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

SMARTABLAK

HASZNÁLJA KI A LAKÁSFELÚJÍTÁSI 
TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGÉT! 

CSERÉLJE AJTÓIT, ABLAKAIT NÁLUNK!okos megoldások nyílászárókra

2510 Dorog, 
Köztársaság út 13.

info@smartablak.com

+36 70 626 3288
 +36 70 314 0807

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

Évkezdési AKCIÓK!
Ha tél, ha nyár, a Smartablakkal jól jár!

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)

VÍZVEZETÉK
 KÖZPONTIFÛTÉS

SZERELÉS
CSAP, BOJLER, 
WC JAVÍTÁSA

+36(30)416-6281

RONCS-, ÉS LEJÁRT MŰSZAKIS, 
FORGALOMBÓL KIVONT, ÚTBAN 

LÉVŐ személy-és teherautóját 
adás-vételi szerződéssel megvásároljuk, 

elszállítjuk, max. 50 E Ft-ig. 

06-70-397-8434

ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS 
Esztergomban!

Bejelentkezés: 06-30-741-0473

OPTIC WORLD DOROG  • Bécsi út 51.  •  +36 30 851 1050
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 8228
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193

www.opticworld.hu

Az ajánlat 2021. január 13. - március 31. között érvényes vidéki 
üzleteinkben. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletek üzleteinkben!

EGYFÓKUSZÚ
SZEMÜVEG 19.900 Ft

49.900 Ft-tól

PRÉMIUM
LENCSÉVEL

KOMPLETT
SZEMÜVEG

MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEG
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TERVEZZ  
A SUZUKIVAL,  
DOLGOZZ VELÜNK  
AZ ESZTERGOMI  
GYÁRUNKBAN!
Felvétel és belépés  
minden héten!

Jelentkezz még ma a karrier.suzuki.hu oldalon vagy  
a +36 70 795 3410-es telefonszámon!

Mert a jó fizetésen 
felül pótlékok 
és SZÉP kártya 
juttatás is vár.

Mert előrelépési 
lehetőség várhat 
rád már 1 év után 
– csoportvezető 
helyettesi pozícióba.

Mert ingyenesen 
étkezhetsz  
naponta egyszer.

Mert lehetőséged 
van csatlakozni 
kedvezményes 
telefonflottánkhoz.

Mert 8 órás 
munkarendben 
dolgozhatsz,  
2 műszakban.

Mert van  
dolgozói ajánló 
programunk –  
Te ajánlasz,  
mi fizetünk!

Mert ingyenes 
szállást biztosítunk  
számodra, ha  
távolról érkezel.

Mert Suzukisként 
árengedménnyel 
juthatsz autóhoz,  
és kedvezményesen 
vásárolhatsz több 
partnerünknél.

Mert ingyenes 
buszjárat szállít 
40 km-es  
körzeten belülről. 

Mert mi díjazzuk 
az ötleteidet.

Miért érdemes csatlakoznod?

Az adatok tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő belső szabályzatoknak megfelelően.
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FELTÉTEL: 
          SAJÁT AUTÓ

Személyesen lehet 
érdeklődni a FARMban!

Ha érdekel, akkor 
gyere be hozzánk!

Esztergom, 
Lőrinc utca 4. 

FUTÁRT 
KERESÜNK AZONNALI 

KEZDÉSSEL

Az alábbi telefonszámon 
a bér és munkaügyi 
ügyintézőnknél jelentkezhet:
+36 (20) 573-1813
+36 (20) 945-8061

vagy személyesen a Zsámbéki 
telephelyünk ügyfélszolgálatán:

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

Az ALEX Fémbútor Kft. zsámbéki telephelyére
munkatársat keres az alábbi szakmunkás munkakörbe

ÁLLÁSHIRDETÉS

• hegesztő lakatos üzembe

• gépkezelő asztalos üzembe

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

fi zetett
bejárás

túlóra
prémium

határozatlan
idejű szerződés

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

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú 
OPUS CÉGCSOPORT

NŐI MUNKATÁRSAT KERES
TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE 

(esztergomi munkahely, kétműszakos munkarend)

Igényes, precíz munkavégzés.
Megbízhatóság.

AMIT KÍNÁLUNK:
Béren felüli bónusz juttatások:

– havi bónusz,
– év végi bónusz.

Munkaruha biztosítása.
Napi egyszeri meleg ékeztetés.
Utazás biztosítása.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk jelentkezését a 06 30184 2912

telefonszámon. (Reggel 08.00-tól 16.30-ig.)

Fényképes önéletrajzát 
bérigény megjelöléssel az  

allas@fmlparts.com
e-mail címen várjuk.

Telefon: 06-26-330-155/11 m
Mobil: 06-30-957-3920

ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precizitás,   
   önálló munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség
AMIT AJÁNLUNK:
• Egyműszakos munkarend
• Útiköltség térítés 
• Hosszútávú munkalehetőség           
• Fiatalos csapat 

Pilisvörösvári fémmegmunkáló 
üzemünkbe azonnali 

munkakezdési lehetőséggel

 •CNC  ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ

•CNC MARÓS

•HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁLYOS

•BETANÍTOTT 
ÖSSZESZERELŐ 

munkatársat keresünk.

Tokodi könyvelőiroda 
keres 

KÖNYVELŐ 
munkatársat.

A fényképes 
önéletrajzokat, 

bérigény 
megjelölésével a 

szabonejuhveronika@
gmail.com 

e-mail címre várjuk. 
Szabóné Juhász 

Veronika e.v.
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BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe

FELADATOK: 
-  Gyártósori munka

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség
-  Jó fi zikai terhelhetőség

ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
-  OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Híddaru kezelő) képzettség

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
-  Termelés

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
-  Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
-  13. havi bér
-  Önkéntes nyugíjpénztári támogatás
-  Jelenléti pótlék
-  Cafetéria
-  Szakirányú képzések lehetősége
-  Túlóra lehetőség 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan
 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
– ELSŐSORBAN FÉRFI – 

munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint hr@railone.hu 
vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

RIDE IN Kft.

 

Esztergomi munkahelyre keres munkatársakat az alábbi munkakörre:

LAKATOS 
Feltételek:
Igényes, precíz, pontos munkavégzés
1-2 év szakmai tapasztalat
CO-val való hegesztésben gyakorlat

Amit kínálunk:
Kiemelkedő kereseti lehetőség.
Jó munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben.
Teljes munkaidős állás.
Nappali műszak.
Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette  
érdeklődését várjuk jelentkezését a 

06-20-381-3818 telefonszámon.

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

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGÛ 
munkatárs jelentkezését 

várjuk az alábbi pozícióra:

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: 
· részmunkaidõ

TAKARÍTÓNÕ

CSATLAKOZZ A GMD 
CSAPATÁHOZ!

AMIT KÍNÁLUNK: 

•  3 műszakos munkarend
•  Kiemelkedő juttatás, 
   Bónusz és Cafetéria
•  Céges buszjárat

A  GMD CAST Hungary Kft. 

magasnyomású alumínium 
öntödébe és megmunkáló üzemébe 

keres munkavállalókat

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast

ELVÁRÁSOK: 
 Szakmunkás bizonyítvány
 Legalább 2-3 éves 
  tehergépjármű szerelési 
  gyakorlat
 B, C kategóriás érvényes 
  vezetői engedély

AMIT NYÚJTUNK:  
 Kiemelkedő, versenyképes jövedelem 
 Stabil, hosszútávú munkalehetőség
 Helyi munkavégzés
 Jó munkakörnyezet, lelkes csapat

 Dolgozni tudó és akaró szakmunkásokat, szakmailag hozzá értő, 
munkájára felelősséget vállaló szakemberek jelentkezését várom.

Légy Te is a 25 éves 
Árkádok Kft. csapatának tagja!

Jelentkezz!
info@arkadok.hu vagy +36 30 9624609

Munkatársat keresünk teljes munkaidős 
foglalkoztatás keretében, lábatlani 

üzemünkbe, mezőgazdasági gépszerelő 
vagy autószerelői végzettséggel

TEHERGÉPKOCSI 
ÉS NEHÉZGÉP SZERELŐ 

munkakörbe!

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 

Dorogi székhelyű 
Smartablak azonnali 

kezdéssel nyílászárók 
beépítésére 

MUNKATÁRSAKAT 
keres. B kategóriás 
jogosítvány előny! 

+36 70 626 32 88
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Szentendre,
 Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös, Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Tát, Leányvár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Párkány, 
Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, Pilisvörösvár, Tinnye, Pilisjászfalu, Pilisszentkereszt, Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Csobánka, 

Pomáz, Szentendre MINDEN PÉNTEKEN 40000 PÉLDÁNYBAN
 Lapzárta: Hétfő 16.00 óra Felelős kiadó: Egom Infó Kft. - Dienes Zsolt - ügyvezető igazgatóTel.: +36-70/612-8375
Szerkesztőség: 2510 Dorog, Bécsi út 40. Tel.: +36-33/403-703  E-mail: esztergom@szuperinfo.hu Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel kapcsolatos 
reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek 

okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból 
keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Az újságban megjelent gra� kai  megoldások, szerzői jogvédelem alatt állnak! 
Máshol történő felhasználásához a szerkesztésért felelős személy engedélye szükséges! www.szuperinfoesztergom.hu A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú 

OPUS CÉGCSOPORT

FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES 
BETANÍTOTT MUNKÁRA 

(esztergomi munkahely, kétműszakos munkarend)

Igényes, precíz munkavégzés.
Megbízhatóság.

AMIT KÍNÁLUNK:
Béren felüli bónusz juttatások:

– havi bónusz,
– év végi bónusz.

Munkaruha biztosítása.
Napi egyszeri meleg ékeztetés.
Utazás biztosítása.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk jelentkezését a 06 30184 2912

telefonszámon. (Reggel 08.00-tól 16.30-ig.)

Tokodaltáró
PIZZAFUTÁRT keres. 
(saját autóval rendelkezzen) 

Tel: 06-20-365-9493

MÉG EGY HÓNAPIG AKÁR SMS-BEN IS KÉRHETŐ A POSTÁZÁS
Akinek még nincs KAÜ azonosítója (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos 
azonosító), és nem is szeretne a digitalizáció útjára lépni, az idén is kérheti a Nemzeti Adó- 
és Vámhivataltól (NAV) szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, 
mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet SMS-ben vagy egyéb 
módon eljuttatni a NAV-hoz március 16-áig.

SZJAszóközadóazonosító-
jelszóközééééhhnn),

- a NAV honlapján elérhető 
webűrlapon,

- levélben,

- a NAV honlapjáról letölthető 
f o r m a n y o m t a t v á n y o n 
(BEVTERVK),

- telefonon a 1819-es hívó-
számon,

- személyesen az ügyfél-
szolgálatokon.

Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen 
április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki 
lecsúszik a március 16-ai határidőről, május 20-
áig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti 
adóbevallási tervezetének nyomtatását

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, 
a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet 
elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen 
május 20-ig.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei

Adó- és Vámigazgatósága

A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül 
elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikről 
munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik: legyen 
munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett 
magánszemély vagy egyéni vállalkozó.

Saját adóbevallási tervezetét március 15-étől 
bárki megnézheti elektronikusan a NAV honlapjáról 
elérhető eSZJA aloldalon. Akinek nincs KAÜ 
azonosítója, március 16-áig többféle módon is, 
adóazonosító jele és születési dátuma megadásával 
kérheti a tervezet postázását többek között:

- SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon 
(az üzenetben meg kell adni az adóazonosító 
jelet és a születési dátumot a következők szerint: 
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Felvételt hirdetünk esztergom-kertvárosi 

telephelyünkre RAKTÁROS 
munkakör betöltésére.

Feltétel:
• Targoncavezetői jogosítvány

Feladatkör:
• Beérkezett áruk átvétele 
• Raktári kiszolgálás, darabolás

Amit kínálunk: 
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes, 100%-ban bejelentett bérezés
• Állandó délelőttös munkarend (8 óra)
• Családias hangulat

Jelentkezés az info@uniferkft.hu címre 
küldött szakmai önéletrajzzal.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK A TE CONNECTIVITY ESZTERGOMI GYÁRÁBA. 

Jelentkezz Hozzánk, ha szeretnél egy folyamatosan fejlődő gyárban dolgozni, ahol értékeljük 
tudásod és kreativitásod! 

•RAKTÁROS
•OPERÁTOR
•GÉPBEÁLLÍTÓ

AMIT MI NYÚJTUNK NEKED, HA MINKET VÁLASZTASZ:
· Versenyképes fi zetés
· Havi bónusz és 13. havi fi zetés
· Napi egyszeri melegétkezés 200Ft/ebéd áron
· Ingyenes vállalati buszjáratok
· Dolgozói kedvezmények helyi üzletekben és éttermekben
· Iskolakezdési támogatás, ajándékcsomagok, dolgozói 
  programok
· Biztonságos munkakörnyezet, ingyenes edzőterem
· Képzések

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi 
e-mail címen lehet: oneletrajz@te.com
További információ:  +(36) 33 540 505

Amerikai tulajdonú, autóiparban tevékenykedő nagy 
múlttal rendelkező partnerünk számára keresünk 

KÉZI ÖSSZESZERELŐ 
munkakörbe munkatársakat esztergomi munkavégzéssel.

Ha szeretnél elköteleződni, egy jó hírű támogató szervezetben, akkor jelentkezz most!

Amit ajánlunk:
- Versenyképes jöve-

delem, béren kívüli 
juttatások

- ingyenes céges busz-
járatok Esztergom 40 
km-es körzetéből

- a betanulási idő alatt 
mentori támogatás

Pozícióhoz tartozó elvárások:
- minimum általános iskolai végzettség:
- jó kézügyesség, monotonitás tűrés; önálló 

munkavégzés
- folyamatos munkarend vállalása

Feladataid lesznek:
- Kézi összeszerelési feladatok végrehajtása
- Összeszerelőgépek biztonságos működtetése

Munkavégzés helye: Esztergom

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed és egy támogató közösségre 
vágysz, jelentkezz Lepsényi Alexandránál, telefonon: 0630 611 3213-as számon.



2021. február 19.                7

EZEK A LEGFONTOSABB KERTI MUNKÁK FEBRUÁRBAN
A február mindig fordulópont egy kert életében: kint még hideg van, de a tavasz első jelei már megérkeztek. A napok egyre 
hosszabbodnak, és földben szunnyadó magok és virághagymák felébrednek. Rövidesen hajtani kezdenek a lágyszárúak, 
és megjelennek az első rügyek a fákon.

Ebben a hónapban, ahogy a természetnek, nekünk is fel 
kell készülnünk a tavaszra. Vannak olyan tennivalók, 
amelyeknek már korán nekiláthatunk, ezzel könnyítve meg 
a tavaszi kerti munkákat, ami március-áprilisban vár ránk. 
Ha már most rászánjuk magunkat, hátradőlve várhatjuk 
majd a tavaszt.

Vegyük elő a tavalyról maradt VETŐMAGOKAT 
és kezdjük el szanálni, szortírozni őket. A magok 
rendszerezéséhez használhatunk különböző módszereket 
aszerint, melyik a legkényelmesebb számunkra: tárolhatjuk 
őket egy dobozban, amelyben kialakítunk különböző 
rekeszeket, és sorba rendezhetjük őket fajtájuk (hüvelyesek, 
virágmagok, palántának való magok, stb.) vagy akár az 
ajánlott vetési időszak szerint. Ugyanezt a csoportosítást 
elvégezhetjük egy lapozható lefűzős mappával is, ami 
nagyban megkönnyíti a későbbi keresgélést.

Készítsünk tervet, milyen növényeket szeretnénk 
idén VETNI. Ha már a magokat kiválogattuk, így azt 
is megtudjuk, mit kell még beszereznünk. Így tavasszal 
már csak a kész listánkkal kell elmennünk vásárolni. Azt is 
megtervezhetjük előre, mikor milyen magot fogunk elvetni, 
vagy fát elültetni: ha előre beírjuk a naptárba, biztosan 
nem fogunk lekésni egy-egy növény vetési idejéről, vagy 
facsemete telepítésről.

Ellenőrizzük a KERTI SZERSZÁMOK, eszközök 
állapotát. Ha gondosak voltunk, akkor a szerszámokat 
megtisztítva tettük el télire egy száraz, védett helyre. 
Azonban még így is előfordulhat, hogy a fém eszközöket 
kikezdte a rozsda, vagy egyes szerszámok anyaga elöregedett 
az állásban. Nézzük át őket, melyik szorul élesítésre, ápolásra, 
esetleg cserélésre. Fém szerszámainkat áttörölhetjük 
olajba mártott ronggyal, tavasszal úgy vehessük őket elő, 
mintha újak lennének. A kerti gépeink számára is fontos a 
megfelelő tárolás, karbantartás. A benzines gépeink számára 
gondoskodhatunk üzemanyagról, az akkumulátorosakat 
pedig ellenőrizhetjük, szükség van-e töltésre. Azért is 
érdemes ezeket beindítani, hogy meggyőződjünk róla, 
hogy működnek-e: ne akkor derüljön ki, hogy javításra 
szorulnak, amikor már használnunk kell őket. A fanyelű 
szerszámokat kenjük át lenolajjal, így hosszabbítva meg 
az élettartamukat. Az egyes műanyag eszközökre jellemző, 
hogy állásban elöregednek, ezért ezeket is vizsgáljuk át, és 
ha szükség van egy új vödörre, vagy kannára, most még 
időben beszerezhetjük.

Készüljünk elő a METSZÉSRE. Az idei február 
tartósan fagymentes időszaknak ígérkezik. Amikor -2 
°C fölé emelkedik a hőmérséklet, már elkezdhetjük a 
bogyós cserjék metszését, és a hónap végén pedig a 
gyümölcsfákét is. A metszési munka az egyik legtöbb 
szakértelmet kívánó kerti teendő, így ha nem vagyunk 
biztosak magunkban, bízzuk inkább szakemberre. Először 
távolítsuk el a sérült, elszáradt részeket a fákról, bokrokról. 
Győződjünk meg metszés előtt, hogy már nincsenek 
megfagyva a hajtások, mert olyankor csak árthatunk 
a növényeinknek. A díszcserjék és sövények alakító 
metszését is elvégezhetjük február végéig. A leggyakoribb 
fák és cserjék, amelyeknek már biztosan elvégezhetjük a 
megújító metszését február végéig az almafa, körtefa, 
ribizli, bodza, és fagyal-, gyertyán- és galagonyasövények, 
illetve a kora tavasszal hajtó díszfüvek. Amivel viszont 
érdemes lehet tavaszig várni, de hamarosan metszhető, 
az a kajszibarack, nektarin, szilva, meggy, málna, egres, 
mogyoró, tuja, tűztövis, japán juhar és japánbirs. 
Mielőtt nekikezdünk a metszéseknek, mindenképpen 
érdemes utánanézni, hogy a kertünkben található fára 
vagy bokorra nem vonatkozik-e más metszési szabály a 
speciális fajtája miatt.

Örökzöld cserjéinket, bokrainkat érdemes 
MEGLOCSOLNI, ha elmúltak a fagyok, de nincs 
számottevő csapadék. Ugyanis ahogy egyre melegebben 
és hosszabban süt a nap, a növényeink vizet veszítenek, 
de a fagyott földből nem tudtak felvenni utánpótlást. 
Így kerülhetjük el, hogy kiszáradjanak az átmeneti 
időszakban. Azonban az öntözést se túlzásba, csak a 
növények minimális vízigényét pótoljuk tavaszig.

Lássuk el a talajt TÁPANYAGOKKAL: szórjuk ki a 
komposztot, vagy növényeinknek megfelelő műtrágyát 
február végétől március elejéig. A trágyázás célja, hogy 
a gátló, nem kívánatos szerves anyagokat lebontsuk, 
megőrizve a talaj termékenységét, segítve a hasznos 
anyagok termelését. A tavaszi időszakban a virágoskertnek 
van a legnagyobb szüksége a tápanyagpótlásra, ezért 
elsősorban erre szánjunk időt február végén.

Ha már nagyon várjuk a tavaszt, akkor 
megkezdhetjük a VETEMÉNYEZÉST is. A korai 
zöldségeket, mint a zöldborsó, sárgarépa, sóska, spenót, 
vöröshagyma, petrezselyem és fejessaláta elvethetjük, 
amint kiengedett a fagyott talaj. Ezek a magok jól tűrik 

az átmeneti talaj menti fagyokat, és a csírázásukhoz nem 
szükséges a magas hőmérséklet sem. Ügyeljünk rá, hogy 
a nagy szemű magokat mélyebbre, 5-6 cm-re vessük, az 
apróbbakat elég 2-3 cm-re.

Ezen túl február végén elkezdhetjük a 
PALÁNTANEVELÉST is. Ha szeretnénk a kertünkben 
tavasszal salátát, karalábét, fejeskáposztát, kelkáposztát, 
retket, padlizsánt, karfiolt vagy brokkolit palántázni, 
ezeket elvethetjük cserépben, és nevelgethetjük őket 
egy napfényes ablakban, amíg elérik a kiültethető kort. 
Ha ezt már most megtesszük, annál kevesebb dolgunk 
lesz márciusban.

Amennyiben BURGONYÁT szeretnénk vetni, már 
februárban elkezdhetjük a gumók csíráztatását. 
Egy ládába egysorban elhelyezve tegyük őket olyan 
helyre, ahol legtöbb a természetes fény és nagyjából 12 
°C-on tudjuk őket tárolni. Másfél hónap alatt megjelennek 
a gumókon a csírák, így április elején már a burgonyát is 
elvethetjük.

Készüljünk fel rá, hogy amint megérkezik a tavasz, 
növényeink sok vizet fognak igényelni. Ha van a 
kertünkben esővízgyűjtő tartály, készítsük elő, 
és kezdjük meg az ESŐVÍZ GYŰJTÉSÉT, így nem lesz 
szükség annyi vezetékes vízre az öntözéshez.

Mivel évről évre egyre több kártevővel kell 
szembenézniük a kertészkedőknek, ezért a tavaszi 
LEMOSÓ PERMETEZÉSRE is érdemes felkészülni. 
Ellenőrizzük a permetezőnket, megfelelően működik-e, 
és szerezzük be szükséges permetszereket.

A VIRÁGOSKERTRŐL se feledkezzünk meg, ami 
a tereprendezést illeti: tisztítsuk meg az ágyásokat 
az elszáradt növényrészektől, és a tél során ráhullott 
levelektől, gallyaktól.

Gondoljunk GYEP egészségére is. A tél nem 
kedvez a fűféléknek, nem kapnak elég fényt, és a sok 
csapadék miatt terjedni kezdenek köztük a mohák és 
a gombák. Ezért fontos, ahogy a természet ébredezni 
kezd a téli álmából, elvégezni a gyepszellőztetést. 
Gereblyézéssel eltávolíthatjuk az elhalt növényi részeket. 
Ezek télen egy filcréteget képeznek, amelyek gátolják 
a füveket abban, hogy tápanyagot és nedvességet 
vegyenek fel a talajból. Erre a célra megfelelő lehet 
egy fűgereblye alapos használata, de megvannak a 
megfelelő célszerszámok is. Egy kifejezetten erre a célra 
tervezett gyepszellőztető gereblyének, vagy gépnek az 
az előnye, hogy rést nyithatunk vele a talajban is, segítve 
ezzel a gyep fejlődését. Így biztosan szép zöld pázsittal 
örvendeztet meg minket tavasszal az udvarunk.

Ne feledkezzünk meg KERTÜNK LAKÓIRÓL sem! 
Ahogy vége a télnek, sokan elteszik a madáretetőket 
a következő téli időszakig, pedig a természet még 
nem éledt fel annyira, hogy madaraink kellő eleséget 
találjanak a szabadban. Ebben az időszakban a korán 
fészkelő madaraknak a legnehezebb a dolguk, és van 
a legnagyobb szükségük a táplálékforrásokra. Mivel ez 
főként a magevőket érinti, érdemes továbbra is magokkal, 
almával feltölteni az etetőket még április elejéig is. 
Érdemes lehet kertünk óvása érdekében is folytatni az 
etetést: mivel tavasszal kevés a mageleség, a madarak 
rászoknak a rügyevésre. Ezt megelőzendően tehetünk 
az etetőbe csírázott kölest, vagy tyúkhúrt, esetleg 
sárgarépát, amely sokkal csábítóbb lesz a madarak 
számára, mint a kertünkben kipattanó rügyek.

hellovidek.hu
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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

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. 28-ig 25-30%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

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!

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

Tel: +36-20/260-0573

biztonságtechnikai 
felülvizsgálata, 
karbantartása, 
vízkőtelenítése 

és javítása 
rövid határidővel. 

GÁZKÉSZÜLÉKEK 

autóvillamosság
spoilerszerviz
autóvillamosság

spoilerszerviz

E s z t e r g o m , 
V i r á g o s  u . 2 / b  

Tel . :33/400-731  
+36-30/949-50-49, +421/908-569-115

Autószállítás 

A képek ilusztrációk.

www.v ihar iau to .hu

Műanyag alkatrészek és 
lökhárítók javítása.

Akciós TÉLI GUMIK-
kerék csere

 Autók TÉLI 
felkészítése 

BANNER akkumulátorok 
kedvező áron!
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Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

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
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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!

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

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.

Kis Róbert 06-70/670-2866

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

AKCIÓS 

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

A
A

 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

BURGONYA 
VÁSÁR! 

06-30-295-5994

TÁTON, termelőtől jó 
minőségű, SÁRGA burgonya 

 főzésre és sütésre is 
kiválóan alkalmas, eladó 
15 kg-os kiszerelésben. 

Amíg a készlet tart, nagy tételben is!

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
2021.02.28-IG  25-30% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

Műkő, márvány, 
gránit síremlékek 

gazdag választékban. 
Műkő szimpla: 128 000 Ft-tól, 
Műkő dupla: 155 000 Ft-tól, 

Gránit szimpla: 290 000 Ft-tól, 
Gránit dupla: 390 000 Ft-tól. 

Síremlékek felújítása, 
egyéb kő és műkő munkák.

Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián 
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95. 
06 33/455-643, 06-30/364-1028, 

www.lernerkofarago.hu



10 2021. február 19.
 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  

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

Apróhirdetések

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

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

 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
25 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK 

AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!

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

2021-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.

Esztergom- Kertváros

GÉPKEZELŐ
OPERÁTORMunkatársakat 

keresünk 
az alábbi 

munkakörökbe:

Jelentkezni lehet önéletrajzzal a   hr@i-pro.hu címre 
várjuk!   06-70-423-7140 , 06-20-457-6598 

Két műszakos munkarendbe:

• KARBANTARTÓ-MŰSZERÉSZT
• TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐT ( C KAT)
• ANYAGMOZGATÓT.
AMIT KÍNÁLUNK:

• Könnyű fi zikai munka 
• Alapbér + bónuszok
• Modern, tiszta munkakörnyezet

INGYENES BUSZJÁRAT: 
Szőgyén, Köbölkút, Búcs, Libád, Muzsla, Ipolyszalka, 
Garamkövesd, Oroszka, Csata, Bény, Kéménd, Nána

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
• 2509 Esztergom-Kertváros, Jarosik J u.2.

 LEHETŐSÉG VAN ALKALMI MUNKAVÉGZÉSRE IS!

INGATLAN

Garázst vennék Esztergomban! 
06-70-220-4034

Eladó lakás Esztergom, Budai lakó-
telepen, III. emeleti, 49m2, 2 szoba. 
Új, műanyag nyílászárók, redőny-
nyel, szúnyoghálóval ellátva, egye-
di mérőórás fűtés. Irányár: 20 Mil-
lió Ft 20/336-4936

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

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó családi ház. 732m2 telken 
160m2, 2 szint, 5,5 szoba, terasz, 
garázs, a teljes épület alatt szu-
terén, gáz-központifűtés  Irányár: 
52MFt 20/336-4936

Esztergomban eladó házrész Esz-
tergomban a Deák Ferenc utcá-
ban, tégla építésű, 88-ban épült, 2 
szintes, 125m2, 3 szoba + nappa-
li, pince, terasz. Felvehető rá csa-
ládi támogatás. Vegyes tüzelé-
sű központifűtés + cserépkályha. 
Irányár: 25Millió Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban, Arany-
hegyen. Tégla épületben, III. emeleti 
2 szobás, 69m2-es nagy erkélyes, 
kondenzációs gázkazán, hőszigetelt 
homlokzat, új nyílászárók.Irányár: 
27MFt 20 /336-4936

Eladó lakás Esztergomban, a 
Martsa A. utcában, III. emele-
ti, 52m2, 2 szoba, erkély. Garázs 
is vehető hozzá. Felújított konyha 
és fürdő, új nyílászárók redőny-
nyel és szúnyoghálóval. Üres, köl-
tözhető. Irányár: 21,9 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom déli 
városrészében a Tesco közelében. 
900m2 telken, felújítandó, 3 szo-
bás, 95m2-es épület, melléképüle-
tek, pince, garázs. Akár üzleti cél-
ra is alkalmas. Irányár: 42 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó garzonlakás Budapest 
XIV. kerületében a Nagy Lajos 
király úton. I. emeleti, 1 szobás, 
33m2-es, felújítandó lakás. az 
épület 1990-ben épült. Csendes 
lakás, az ablakok a belső udvar 
felé néznek. Irányár: 22,9MillióFt 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen. Földszinti, 
49m2-es, 2 szobás, távfűtéses, fel-
újított, új nyílászárók, új radiátorok, 
új burkolatok, teljes berendezéssel, 
bútorokkal, háztartási gépekkel. Fix 
ár: 22,5MFt 20/336-4936

Eladó sorház Esztergom déli város-
részében, 3 szintes, 180m2-es 
telken, 3,5 szoba, 2 fürdőszoba, 
137m2. Kondenzációs kazán, új 
tető, új külső nyílászárók, garázs, 
kocsibeálló. Irányár: 36MFt 
20/336-4936

Eladó garzonlakás Esztergom 
belvárosában, a Rákóczi téren. 
28m2-es, I. emeleti, 1szoba + 
erkély + fürdő + konyhafülke. Irány-
ár: 14,5 Millió Ft  20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban az Iri-
nyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es, 
1,5 szoba, új nyílászárók, hőtáro-
lós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt 
20/336-4936

Eladó Kesztölcön, egyszintes fej-
újítandó családi ház. 2006-ban 
épült, könnyű szerkezetes, 300m2 
telek, 3 szoba+ nappali,101m2 
vegyes központi fűtés. Ár: 16MFt 
20/336-4936

Eladó sorház Esztergom frekven-
tált, csendes, zöldövezeti részén. 
Lakható jó állapotú, 2 generáci-
ós, épület külön bejárattal. 350m2 
telek, pince, garázs, 320m2 lakó-
tér, 6 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. Köl-
tözhető. A városközpont gyalogo-
san 3 percre. Irányár: 58 Millió Ft  
20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban, 
Szentgyörgymezőn. 547m2 tel-
ken, kb. 95m2-es tégla építésű, 
3 szobás ház. 2 generáció részére 
is alkalmas, mert az udvarban kb. 
40m2-es 1,5 szobás külön lakrész 
található. A fűtés téglakályhával és 
sparhelttel megoldott, 2 kéményről. 
Központifűtés is ki van építve. Veze-
tékes gáz az ingatlanban. Az ingat-
lan felújítandó.   Irányár: 34MFt.   
20/336-4936

Esztergomban magánszemély 
keres 3 szobás eladó házat vagy 
lakást. 06205834995

Eladó jó állapotú lakás Dorogon 
a Schmidt S. lakótelepen. 2 szo-
ba + hall, 50m2, konyhabútor tar-
tozék, klíma Irányár: 19,8Millió Ft 
20/336-4936

BÉRLEMÉNY

Kiadó Dágon közös udvarban  
három külön álló házrészben egy 
szobás, bútorozatlan lakás. Érdek-
lődni: 06 306830772

Garázs kiadó Esztergomban! 
06-70 -220-4034

Kiadó, új építésű lakások Eszter-
gomban, 2 szobásak, 52-55m2, 
ház központifűtés az épület-
ben, olcsó rezsivel. Bérleti díj: 
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi 
kaució  20/336-4936

Kiadó családi ház Esztergomban 
az Eötvös utcában. Bútorozott, 
90m2, 2 szoba + étkezős kony-
ha, gáz központifűtés. 140’000Ft 
/ hó + rezsi + 2 havi kaució 
20/336-4936

Kiadó 2 szobás és erkélyes laká-
sok Esztergom, Bánomi lakótele-
pen II. és IV. emelet. 50m2, rész-
ben bútorozott, bútorok megegye-
zés szerint. 120’000Ft / hó + rezsi 
+ 2 havi kaució 20/336-4936

Kiadó 2 szobás + erkélyes, tel-
jesen felújított lakás Esztergom 
déli városrészében. 52m2, rész-
ben búrorozott, bútorok megegye-
zés szerint. Norvég-paneles elekt-
romos fűtéssel, klímával, hőszi-
getelt épületben. A zárt udvarban 
parkoló tartozik hozzá. Bérleti díj: 
130’000Ft + rezsi + 2 havi kaució. 
20/336-4936

Kiadó garzonlakás Esztergom, 
Erzsébet királyné utcában. 38m2, 
étkezőkonyhás, bútorozott lakás, 
teljes berendezéssel. Bérleti díj: 
70’000Ft / hó + 2 havi kaució. 
20/336-4936

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

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

Sitt, szemét, veszélyes hulladék 
szállítását, költöztetést OLCSÓN vál-
lalunk a nap bármely szakaszában, 
hétvégén is! 06-30-273-3017

Cserépkályha, Kandalló, Tég-
lakályha, Kemence építés.Meg-
bízhatóság, minőség, garan-
cia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu

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

Gázkészülék javítás, karbantar-
tás! Körösladányi László 06-30 
-244-2092

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával! 
06-70/233-0673

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Villanyszerelést vállalok! 06-
70 -220-4034

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

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

Viacolorozás, térburkolás, sze-
gélykövezés, díszburkolat, felszí-
ni csapadékelvezetés szintezéssel 
Szenny csatorna, csapadék csator-
na bekötés Támfal építés, kerítés 
építés, betonkerítés gyártás-állítá-
sát vállalok Keressen bizalommal 
Gál Zoltán 06706711967

Dorogon, a Bécsi út 29-ben, a régi 
Lola Munkaruházati boltot újra nyit-
juk 2021. március 1-én! Nyitási 
akciónk: 10 000 Ft vásárlás ese-
tén egy kereknyakú póló ajándék-
ba, 20 000 Ft vásárlás esetén egy 
galléros póló ajándékba, 30 000 
Ft vásárlás esetén egy hosszúujjú, 
galléros póló ajándékba. Cégek-
nek állandó kedvezmény! Minden-
kit szeretettel várunk! klein.zoltan@
yahoo.com, olaszmunkaruha@
olaszmunkaruha.hu, web: www.
olaszmunkaruha.hu, Klein Zoltán-
né 06-20-341-1163, Klein Zoltán 
06-20-357-7860

Nyílászárók szigetelése, passzí-
tása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, harmónikajtók, 
javítása, készítése! Penészmente-
sítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Villanyszerelés! Házak, laká-
sok felújítása, villanyóra szerelés 
(áthelyezés, teljesítmény növelés, 
új kiépítés) 06-20-254-7428, 
06-31-318-2609

Tetőfedő, bádogos SOS munká-
kat vállalunk. Tetőjavítás, ácsmun-
kák, ereszcsatorna, új tető, előtető, 
kocsibeálló készítése! Hívjon biza-
lommal. 06-20/804-7669

Villanyszerelèst vàllalok, új 
lakàsok villamos hàlózatànak 
kièpítèsèt, hasznàlt lakàsok elektro-
mos hàlózatànak felújítàsàt, apróbb 
villanyszerelèsi munkàk elvègzèsèt. 
Rövid hatàridővel, szàmlàval ren-
delkezem. Elèr-hetősèg: 06-30 
-460-6173

Vállalok tetőfedő, bádogos, ács-
munkát, kúpcserép kikenést, 
széldeszkázást, ereszcsatorná-
zást, cserepeslemezelést, tájhá-
zak renoválását. Kiszállás ingye-
nes. Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény 2021március 31-ig. 06-
30-375-9762. 06-70-655-9878. 
06-20-626-3481

Ács, tetőfedő, bádogos munkát, 
palatető bontást, felújítást vállalok. 
Saját anyagból dolgozunk. Réz, alu, 
lindab, bramac. 0670/235-6468

ÁLLÁS

D kat.jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt keresünk azonna-
li belépéssel. 06-30-621-0419

Kőművest, festőt, villanyszerelőt 
felveszek! Hívj bizalommal! Kecs-
kés Tamás ev 06-70/220-4034

Racing Büfé (Tokodaltáró) 
pizzafutárt keres (saját autóval 
rendelkezzen)  06-20-365-9493

Keresek önállóan dolgozni tudó 
gipszkartonszerelőt és szoba-
festőt illetve szakemberek mel-
lé kisegítőt betanított munká-
ra, heti kifizetéssel. CREALL Kft. 
06-20/334-7025

Dorogi székhelyű Smartablak azon-
nali kezdéssel nyílászárók beépíté-
sére munkatársakat keres. B kate-
góriás jogosítvány előny! +36 70 
626 32 88

Tokodi könyvelőiroda keres köny-
velő munkatársat. A fényképes 
önéletrajzokat, bérigény megjelölé-
sével a szabonejuhveronika@gmail.
com e-mail címre várjuk. Szabóné 
Juhász Veronika e.v.
Secco Kft. Festő állásra keres 
hosszútávú munkaerőt. Jelentke-
zést a 30/230-74-71 telefonszá-
mon vagy a seccolaci@outlook.com 
címen bérigény megjelöléssel

Villanyszerelőket felveszek! Mun-
kavégzés: Budapest és környéke. 
Elektro S+M Bt. 06 30 9906 405
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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 február hónapban érvényes kuponjaink értéke:

2500Ft

380
Ft

Akinek van rá módja és 
lehetősége a következő 
számlaszámon tudja
Zsombi babát támogatni:

Szép jövõért Zsom borna k Ala pítvány
Számlaszám: 11734152-21916838
IBAN: HU97 1173 4152 2191 6838 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB
PAYPAL: www.paypal.me/helpzsombor
web: smazsombor.hu
www.facebook.com/smababyzsombor

621.668.906Ft

Eddig az egymillióból 
851 601 lépést tettünk meg!

Célunk 730 millió forint!

Te is segíthetsz!

Csatlakozz Te is! 
Egymillió lépést kell

közösen megtennünk!
 Lépj egyet 

és utalj 700 Ft-ot,  hogy 
Zsombi is megtehesse 

az első lépéseit!

Zsombor az SMA, a gerinc eredetű izomsorvadás legsú-
lyosabb formájában szenved. Az SMA1, kezelés nélkül, az 
élettel összeegyeztethetetlen betegség. A nyak, a törzs, a 
végtagok, majd a légzést támogató izmok lassan elsorvad-
nak. A kezelések előtt a kis páciensek 95%-a nem ünne-
pelhette meg a második születésnapját. Zsombor számára 
a világ legdrágább kezelése, a Zolgensma génterápia adja 
meg a lehető legteljesebb élet reményét!

A szükséges 730 millió 
forintból rendelkezésre 
áll 2021. február 15-én:

FARM BURGER 
ESZTERGOM

 06-33-400-748 

NYITVA TARTÁS: Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30 

Már a -en és a -n is megtaláltok!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 
Esztergom, Esztergom kertváros, Szamárhegy, 

Búbánatvölgy, Dorog, Tát Pilismarót, Csolnok, Kesztölc 

KERESSÉTEK MEGÚJULT ÉTLAPUNKAT!

Apróhirdetesek 
leadási 

határideje: 
KEDD 12 óra

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZ-
FELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt 
keresek hosszútávra. Pl.: tetőfe-
dő, kőműves, de lehet tapasztalt 
segédmunkás is, aki jogosítvány-
nyal rendelkezik. Tapasztalt, meg-
bízható, korrekt emberek jelentke-
zését várjuk! Jó kereseti lehetőség! 
Jogosítvány előny! Juhász László ev 
06-20-265-8016

Segédmunkást felveszek! Kecs-
kés Tamás ev 06-70/220-4034
Parkfenntartási munkákra kere-
sünk munkavállalókat március 
15-ei kezdéssel. Bejelentett mun-
kaviszonyban, kiemelt bérezéssel. 
Munkavégzés Dorog és környé-
ke, de előfordulhat Dorog 80 km-
es körzetén belüli munkavégzés is. 
Telefonos elérhetőséget tartalmazó 
önéletrajzokat az alábbi e-mail cím-
re várjuk: dolgozniakarokdorog@
gmail.com, Golden Garden & House 
Holding Kft..
Kőművest, betanított kőművest és 
segédmunkást felvesz esztergomi 
építőipari cég (Molnár és Molnár 
Kft.) Esztergom és Dorog környé-
kéről. +36 20 953-7716
Gépkocsi vezetőt keres esztergo-
mi építőipari cég (Molnár és Molnár 
Kft.) egy személyben kisteherautóra 
és 13,5 tonnás billenős darus gép-
járműre. Hosszútávú  munkalehető-
ség, bér megegyezés szerint. +36 
20 953-7716

JÁRMŰ

Roncsautóját, törött vagy nem 
működő autóját megvásárolom, 
akár adásvételi szerződéssel is. 
06-70-424-0457
Megunt vagy használt roncsau-
tóját hivatalos adásvételi szerző-
déssel megvásárolom! 06-30 
-273-3017

Roncs-, és lejárt műszakijú, for-
galomból kivont, útban lévő sze-
mély- és teherautóját adás-véte-
li szerződéssel megvásároljuk, 
elszállítjuk, max 50 000 Ft-ig. 
06-70-397-8434

www.vihariauto.hu
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

VEGYES

Katalizátor felvásárlás magas 
áron! 06-70-424-0457
Vásárolok Bervát, Simson-t, 
Csepelt, Romet pony-t, Pan-
nit! Motorokat, alkatrészeket. 
06706503168
Amalgám, ipari ezüst, plati-
na, palládium, stb. felvásárlása. 
06-30/496-6417

ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok 10db-
tól ingyenes házhozszállítás-
sal megrendelhetők, 680 Ft/db. 
06-20/214-7787

OKTATÁS

Magyar - történelem szakos közép-
iskolai tanár korrepetálást, érettsé-
gire, felvételire való felkészítést vál-
lal. 06 30 2598 516 

RÉGISÉG

Azonnali készpénzért vásáro-
lok karórákat, festményeket, por-
celánokat, 70-es évek kerámiá-
it, bútorokat, könyveket, bizsukat, 
teljes hagyatékot! Az értékbecslés 
és a kiszállás díjtalan. Kollár Mária 
06204725952 
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Dorog, Bécsi út 28.
Nyitva: H-Cs: 05-21 

P-Sz: 05-00 
V: 09-20

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

Kisbolt, nagy választék!

KÉTHETENTE 
AKCIÓ!

2021.02.18-03.03.
Jelen korlátozások miatt üzletünk

 minden nap 19 óráig tart nyitva.

SIÓ
gyümölcslé 25%, 1 l 
alma,
narancs,
őszibarack

399 Ft
1140 Ft/kg

GLOBETTI
csemege uborka
7-10 cm, 680/350 g

FINOMINO
füstölt kolbász, 

csemege kg

TOMI
color mosógél 1 l 
(20 mosás)
vagy

mosókapszula 
color, uni 
14 db
(14 mosás)

199 Ft
497,5 Ft/kg

MENÜ
készétel konzervek 400 g, 
mexikói chilis bab, babgulyás kolbásszal, 
húsgombócok paradicsommártásban

CAMPING
szeletelt sajt, natúr
100 g

PERFEX
konyhai papírtörlő 
2 rétegű, 2 tekercs

NÁDUDVARI
Bácskai 
hurka
kg

Az akciós termékekből csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki. 
Az akció csak a készlet erejéig érvényes.

Nálunk SZÉP 
kártyával is fi zethet!

www.tommarket.hu

TWIX, SNICKERS, 
BOUNTY
tejcsokoládé 50 g, 57 g

MIZO
Super 
rudi duó
2x15 g

239 Ft
2390 Ft/kg

189 Ft
94,5 Ft/db

109 Ft
3633 Ft/kg

1489 Ft
1489 Ft/kg

289 Ft
289Ft/l

139 Ft
2780 Ft/kg 

2438,6 Ft/kg

990 Ft
990 Ft/l 

70,7 Ft/db

DAWTONA
csemegekukorica
tépőzáras 
400 g

1359 Ft
1359 Ft/kg

369 Ft
922,5 Ft/kg

www.facebook.com/TomMarketDorog


