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+36-70/941-7152

FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester

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)
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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

ELVÁRÁSOK: 
 Szakmunkás bizonyítvány
 Józan megbízható 
   életvitel
 Igényes, precíz 
  munkavégzés

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

B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY ELŐNYT JELENT! 
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

Építőipari vállalkozás felvételt hirdet teljes 
munkaidős foglakoztatás keretében az 

alábbi munkakörben: 

ÉPÍTŐIPARI SZAKMUNKÁS 
(kőműves és zsaluzó ács) 

vagy BETANÍTOTT SEGÉDMUNKÁS 

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

INNOVATIV AUS TRADITION

Kienle + Spiess Hungary Kft. A Kienle + Spiess
Csoport a prés- és
nyomásos öntészeti
technológiák területén
több mint 75 éves múltra
tekint vissza. A
legkorszerűbb gyártási
technológiák mentén
világszerte kínálunk
energiahatékony
részegységeket
villanymotorokba és
generátorokba.
Több mint 1.200
munkatársunk nevéhez
köthetők innovatív
termékeink, műszaki
megoldásaink és
szolgáltatásunk.

www.kienle-spiess.com 

Hatékony szervezetünk
állandóan bővül, így olyan
kiváló munkatársakat
keresünk, akik képesek
proaktívan gondolkodni,
önállóan dolgozni.

Feladatok:
•  Az olvasztó- és hőtartó kemencék adagolása, felügyelete,
•  Előírás szerint a folyékony fém hőmérsékletének ellenőrzése,
•  A kemencék karbantartása,
•  Az olvasztott adagból mintavétel, az alapanyag elektromos,
   vezetőképességének ellenőrzése és dokumentálása,
•  Szükséges dokumentációk elkészítése, munkalapok kitöltése. 

Elvárások:
•  Jó fi zikai erőnlét/állóképesség,
•  Megbízható munkába járás,
•  Csapatszellem,
•  Többműszakos munkavégzés/ 6+2 folyamatos munkarend/
•  Híddarus, emelőgép kezelő, targoncavezető végzettség és
   gyakorlat!

Előnyök:
•  Hasonló profi lú vállalatnál és hasonló munkakörben szerzett
   tapasztalat,
•  Öntő vagy öntő technikus végzettség/ érvényes tűzvédelmi     
   szakvizsga bizonyítvány (1,2).

Munkavégzés helye: TOKOD

Kienle + Spiess Hungary Kft.
2531 Tokod, Kossuth Lajos út 130.

palyazatok@kienle-spiess.com
Telefonos elérhetőség: 06 33/ 51 51 01 

OLVASZTÓ GÉPKEZELŐ 
(6+2 folyamatos munkarend)

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük önéletrajzát a 
betölteni kívánt munkakör megjelölésével juttassa el az alábbi 

elérhetőségek egyikére:

Európában piacvezető multinacionális cég munkatársakat keres! 
Gyárunk villamos gépipari termékeket gyártó nemzetközi 

vállalatcsoport gyorsan fejlődő tagja. 

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörre:
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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 jut-
tatás is vár.

Mert előrelépési 
lehetőség várhat  
rád már 1 év után – 
csoportvezető  
he lyettesi 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.

emelkedtek
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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.

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

Dorogi székhelyű Smartablak azonnali kezdéssel 
nyílászárók beépítésére MUNKATÁRSAKAT 

keres. B kategóriás jogosítvány előny! 
+36 70 626 32 88

  

Jelentkezését fényképes 
önéletrajzzal, bérigény 

megjelöléssel az   

allas@fmlparts.com
e-mail címre várjuk.

FELADAT:  projektek leindítása, 
vezetése, nyomon követése
ELVÁRÁSOK:
• Közép vagy felsőfokú műszaki 
   végzettség
• Lemezmegmunkálásban, 
   forgácsolásban, mechanikai 
   alkatrészek gyártásában 
   szerzett tapasztalat
• AUTOCAD és műszaki 
   rajzolvasási ismeret
• Projektvezetői gyakorlat
• Német vagy angol nyelvtudás 
   előnyt jelent
AMIT AJÁNLUNK:
• Versenyképes bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség
• Utazási költségtérítés
• Fiatalos, lendületes csapat

PROJECT 
MANAGER 

munkatársat keresünk 
pilisvörösvári fémmegmunkáló 

üzemünkbe

AEMSS Gyártó Kft.
felvételre keres:

Prés szerszám és műanyag fröccsöntő szerszám 
gyártás, javítás, karbantartás területére, 

2 műszakos munkarendbe.

CNC GÉPKEZELŐ szakembert.

Jelentkezés módja: Ha fenti ajánlatunk felkeltette 
érdeklődését, kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes 

szakmai önéletrajzát a következő e-mail címre: 
b.orosz@aemsskft.hu

FELADATOK:
• OKUMA gyártmányú CNC marógépek kezelése
• Mitsubishi huzal szikraforgácsoló gép kezelése
• Egyszerű megmunkálóprogramok megírása
• Megmunkálógépek, és szerszámok felhasználói szintű
  karbantartása

ELVÁRÁSOK:
• CNC gépkezelői végzettség, pályakezdők előnyben
• Jó kommunikációs készség
• B kategóriás vezetői engedély

ELŐNYT JELET:
• Szerszámkészítői végzettség és/vagy munkatapasztalat
• Felrakó hegesztői munkatapasztalat
• Prés, műanyag szerszám gyártási, karbantartási
  munkatapasztalat

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Esztergom

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.)

GÉPI 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

Tokodaltáró
PIZZAFUTÁRT keres. 
(saját autóval rendelkezzen) 

Tel: 06-20-365-9493
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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.

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!

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.)

BIZTONSÁGI ŐRÖKET keresek az esztergomi Ipari Parkba rendezett 
papírokkal akár azonnali kezdéssel! Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!  

BG Credit House Kft. 06-30/655-2074, bgcredit.balazs@gmail.com

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.
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AZ ELSŐ EGY SZÁZALÉK

Az 1996-os törvény lényege, hogy az adót fizető 
állampolgárok a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát 
civil szervezeteknek ajánlhatják fel. Bár az jelentéktelen 
összegnek tűnik, valójában évi sok milliárd forintról van 
szó. Pontos összeget soha nem tudhatunk, hiszen az 
ország gazdasági helyzetétől függ, hogy melyik évben 
mennyi a magánszemélyek és vállalkozók adóösszege 
– és legalább ilyen fontos tényező, hogy mennyi adóról 
rendelkeznek az adóbevallásukban. Sajnos még most 
sem értünk el oda, hogy az adózók 100%-a rendelkezne 
a szabadon felajánlható egy százalékról: az 1997-es 
bevezetés után pedig csak nagyon kevesek éltek ezzel 
a lehetőséggel. Szerencsére egyre többen töltik ki a 
rendelkező nyilatkozatot (2015-ben 3,6 milliárd forintról 
nyilatkoztak az adózók), de még így is 4-6 milliárd forint 
ragad a költségvetésben amiatt, hogy az adózók elfelejtik 
felajánlani az 1%-ot, netán nem pontosan töltik ki a 
rendelkezési nyilatkozatot. Utóbbi jelentheti azt, hogy 
nem jól adják meg pl. egy egyház technikai számát, 
vagy rosszul töltik ki a dokumentumot. Utóbbi még 
bosszantóbb, mint ha valaki ki sem tölti a papírt, hiszen 
az adózó vette a fáradságot, hogy nyilatkozzon az 1%-áról, 
majd egy banális technikai hiba miatt mégsem jut el a 
pénze a kiszemelt szervezethez.

AZ 1+1 SZÁZALÉK, VAGYIS AZ EGYHÁZAK 
TÁMOGATÁSA
Az 1996-os törvény után egy évvel máris bővült a 
kedvezményezettek köre: 1998-tól ugyanis egyházak is 
kaphatnak az 1%-ból. Ez a jóindulatú rendelkezés nem kevés 
súrlódáshoz vezetett, amikor a kamu- és bizniszegyházak 
felszámolása került terítékre a parlamentben, hiszen az 
1%-ok jelentette pénzügyi támogatás miatt mindenki 
azért kardoskodott, hogy egyház maradhasson. Az 
élelmesebbek addig alapítványok és egyházak név alatt 
is begyűjtötték az adóforintokat, az egyházak helyzetének 
regulázása után azonban a több mint 200 csoport közül 
csak a parlament döntése szerint „komolyabban vehetők” 
maradtak meg.

MI LESZ A PÉNZÜNK SORSA?
A felajánlott 1% soha nem kerül be a költségvetésbe, 
hanem az rögtön ahhoz a civil szervezethez vagy 
egyházhoz kerül, amelyiknek felajánlottuk. Fontos 
tudnivaló, hogy a felajánlások nincsenek előzetes 
engedélyhez kötve: ha egy szervezet nem szerepel 
a feketelistán, nyugodtan felajánlhatjuk nekik az 1 
százalékunkat. A NAV értesíteni fogja a szervezetet, hogy 
utalnak neki adófelajánlást, ha egy adatlapon bizonyítja, 
hogy jogosult ilyenre. Amennyiben minden rendben van, 
a NAV elküldi a felajánlott egy százalékokat. Szintén fontos 

tudnivaló, hogy a felajánlásokkal a kedvezményezettek 
nem bánhatnak kedvük szerint: a NAV által kiadott 
dokumentumon be kell számolniuk arról, hogy mire 
költötték a pénzt. Működési költségre például a 
befolyt összeg maximum 30 százaléka mehet el. Ha a 
NAV mindent rendben talál, akkor a civil szervezet jól 
gazdálkodott a pénzzel. Ha valamilyen szabálytalanságot 
észlel az adóhatóság, akkor elképzelhető, hogy a 
teljes összeget visszafizettetik a kedvezményezett 
szervezettel.

KINEK ADHATJUK?
Az egyik 1% sorsa meglehetősen egyszerű: bármely 
egyháznak felajánlható. Különleges státuszt kapott az 
1823-as technikai számmal rendelkező Nemzeti Tehetség 
Program, amely kiemelt költségvetési előirányzat, vagyis 
nem civil szervezet és nem is egyház, ennek ellenére – 
egyedüliként – mégis kaphat az adónk 1%-ából. A fenti 
két csoport mellett a kedvezményezettek körében 
bárki találhat olyan szervezetet, amelyet támogatásra 
méltónak tart. Több mint 24000 alapítvány, baráti kör, 
szervezet, egyesület várja a felajánlásokat – azonban 
mindenképpen érdemes a legfrissebb feketelistát 
is tanulmányozni, ugyanis 1000-nél is több olyan 
egyesület, sportkör, alapítvány, társaság stb. van 
Magyarországon, amely valamilyen oknál fogva nem 
kaphat felajánlást. Ennek oka lehet, hogy az egyesült 
megszűnt, végelszámolás alatt van, törlés alatt van, 
vagy egyszerűen törvénytelen működése miatt bünteti 
őket az adóhatóság. Érdekességképpen jegyezzük meg, 
hogy a felajánlások listáját a Heim Pál Gyermekkórház, 
a Gyermekrák Alapítvány és a Rex Kutyaotthon vezeti. 
Ez a három szervezet évente 300 millió forint körüli 
összeget kap az adónkból. A nagyok mellett számtalan 
olyan szervezet van, amely még 100 forintot sem kap a 
felajánlásokból.

HOGYAN KELL FELAJÁNLANI?

A felajánlás végtelenül egyszerű. Ha valaki számítógépen 
tölti ki és interneten adja be a bevallását, mindössze annyit 
kell tennie, hogy beírja a megfelelő rovatba, hogy mely 
szervezetét szeretné támogatni. Ugyanez a helyzet az 
egyházi 1%-kal is. Mivel interneten küldjük be a bevallást, 
biztos, hogy az aláírás sem fog lemaradni róla. Ha valaki 
papíron küldi be az adóbevallását, fontos, hogy olvashatóan 
írjon és pontosan adja meg az adatokat. Szerencsére 
utólagos felajánlásra is van lehetőség, de jobb egyszerre 
letudni a felajánlást. A rendelkező nyilatkozat három 
részből áll. Először meg kell adnunk az adatainkat, majd 
nyilatkoznunk kell, hogy a kedvezményezett megkaphatja 
azokat, vagy nem. A lap alsó részén pedig megadhatjuk 
a kedvezményezett adószámát, illetve ha a második egy 
százalékkal is élni kívánunk, akkor a kedvezményezett 
egyház technikai számát. Ha nem egyháznak, hanem a 
nemzeti tehetségprogramnak kívánunk felajánlást tenni, 
akkor az ő technikai számukat kell megadnunk a lap legalsó 
rovatában.

SZÁMÍT?
Igen. Az adóbevallások 1%-ának összege évről évre 
csökken. Ezért csak akkor tudjuk fenntartani a civil 
szervezetek számára igen fontos támogatási összeget, 
ha minden évben többen rendelkezünk az adónk egy 
százalékáról. Az SZJA-felajánlások összege évente 
milliárdokkal lesz kevesebb, miközben a kórházak vagy akár 
kisebb alapítványok szomjazzák a pénzt. Ez a támogatás 
az adózónak semmibe sem kerül. Ha másért nem, legalább 
a lelkiismeretünk megnyugtatása végett kötelező az adó 
1%-ának felajánlása. Lehet, hogy pont az a pénz hiányzik 
valamilyen tárgyi eszközhöz vagy a működési költséghez, 
amelyet mi tudunk biztosítani. Tényleg csak néhány perc 
az egész, ingyen van, mégis rengeteg múlhat rajta.

Forrás: egysza.hu

HOGYAN RENDELKEZHET ADÓJA 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL?
Önnek nem kerül semmibe, másnak létfontosságú lehet – mi az? Az Ön adójának egy százaléka. Magyarországon 1997 óta ajánlhatjuk fel adónk 
egy százalékát bizonyos szervezeteknek. A Horn-kormány nagy újítása volt kormányzásának negyedik évében, hogy lehetővé tette a célzott 
adózást, amely aztán az egyházaknak felajánlható 1%-kal tovább bővült (ma már a TAO-adó is a felajánlható adótípusok sorát gyarapítja).

2020-ban  492 kutyának és 17 cicának adtunk esélyt egy új életre 
az Önök segítségével.

Köszönjük

ÖNNEK 1%, NEKI AZ ESÉLY!

ADÓSZÁMUNK: 18614385-1-11

Kérjük, adományozza adója 1 /  -át az esztergomi 

BOGÁNCS KUTYA- ÉS KISÁLLATOTTHON 
részére!

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 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 grafi kai  megoldások, 

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

engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu

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
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ÍGY KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT A TAVASZI SZEZONRA
Az autók nem alszanak téli álmot, sőt, a tél még jobban meg is terheli őket, mint bármilyen 
más évszak, és éppen ezért kell őket ellenőrizni a melegebb napok beköszönte előtt. A 
karbantartás alapvetően minden szezonváltáskor kötelező kéne, hogy legyen, sokan 
mégis inkább a zordabb időjárástól félnek, és csak ősszel gondolkodnak előre.

Gyakorlatilag minden elemet át 
kell vizsgálnunk ahhoz, hogy kije-
lenthessük, autónk 100%-ig készen áll 
az új szezonra.

TAKARÍTÁS: rengeteg fagyos éjszaka 
és ónos eső, ami miatt a biztonságunk 
érdekében sóval, és egyéb olyan 
anyaggal szórták fel az utakat, amik az 
aszfalton hasznosak, de az autónkon 
kifejezetten károsak.

Ha ezeket nem mossuk le időben és 
alaposan, elkezdhetik szétmarni az 
autónk bizonyos elemeit, még azokat 
is, amikről nem is gondolnánk, hogy 
oda be tudná enni magát a rozsda.

Érdemes óvatosan a motortéren 
is végig menni és az utasteret is 
kitakarítani.

GUMIK: Érdemes körülbelül 7 fokos 
nappali átlaghőmérséklet esetén 
váltani a nyárira, de mondhatjuk úgy 
is, hogy tartsunk ki március végéig, 

mert láttunk mi már havas tavaszt az 
utóbbi években.

FUTÓMŰ: A téli utakon nem csak hogy 
több a kátyú, de még nehezebben 
is észrevehetők, és ha belehajtunk 
néhányba, annak a futóművünk 
láthatja nagy kárát.

Ha elállítódna, feltétlenül szakértőre 
bízzuk a szakszerű, műszeres beállítást, 
és vizsgáltassuk meg a lengéscsillapítót 
is, hogy biztosan ne legyen semmivel 
probléma.

FÉKEK: legyen bármilyen idő, a 
fékeknek jól kell működniük, ezért a 
fékbetétek kopottságát, a féktárcsa 
állapotát, a fékfolyadék szintjét min-
denképp ellenőrizni kell.

HŰTŐFOLYADÉK: ahogy a fékfolya-
dékot, úgy ezt is kétévente cserélni 
kell, mivel olyan adalékanyagokat is 
tartalmaz, amelyek a rozsdásodástól 

védenek, és kenést is adnak a víz-
pumpának.

SZÉLVÉDŐ: hiába van rendben min-
den az autóban, ha közben nem 
látjuk rendesen az utat. A fagyok 
megviselhetik az ablaktörlő lapátokat, 
így mindenképp ellenőrizzük, milyen 
állapotban vannak, és ha már csíkozva, 
nagyobb kihagyásokkal törölnek, akkor 
inkább vegyünk újakat. A téli fagyálló 
ablakmosóra éppen úgy nincs már 
szükségünk, mint a téli gumira, így ezt 
is cseréljük le.

LÉGSZŰRŐ: a motor teljesítményét és 
a fogyasztást ronthatja, ha a légszűrő 
eltömődik, így ezt is fontos kicserélni, 
kb. 10.000 kilométerenként, de ha 
sokat jár az autónk poros környéken, 
akkor gyakrabban is.

HAJTÓSZÍJAK, TÖMLŐK: ezek a 
hosszú életű alkatrészek szintén 

könnyen elöregednek a nagy hideg-
ben, ezért ezekre is figyeljünk oda.

AKKUMULÁTOR: keressük a korrózió 
nyomait a saruknál, pólusoknál, 
és ha találnánk, kontakt spray, zsír 
vagy glicerin segítségével kezeljük. 
Emellett, ha 3 évnél idősebb lenne az 
akkkumulátor, mindenképp vigyük 
el szakemberhez, és ellenőrizzük a 
teljesítményét.

GYÚJTÓGYERTYÁK: ha a vezetékek 
töredezettek, az az autónk telje-
sítményére, fogyasztására és egyál-
talán megbízhatóságára lesz rossz 

hatással, így ezeket feltétlenül 
cserélni kell, a gyártó által javasolt 
időközönként.

Motorolaj: cseréje nem kifejezetten 
tavaszi karbantartási feladat, ugyanis 
javasolt rendszeresen, legalább 
30.000 kilométerenként, de inkább 
gyakrabban megtenni.

Világítás: Menjünk körbe az autón, és 
nézzük meg, hogy minden fényszóró 
és indexlámpa tökéletesen működik-e, 
és ha kell, azonnal cseréljük.

www.flottakezeles.hu/

65
53

65
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Esztergom, 
Kossuth L.u. 2. 

(Árkádok alatt)

Prémium Pizza Neked!

Rendezvényekre rendelést felveszünk (előre egyeztetés szükséges)
Ingyenes a házhozszállítás: Esztergom, Esztergom-Kertváros, 
Búbánatvölgy területeken.
Dorogra, Tátra, Pilismarótra, Kesztölcre 4000 Ft alatti rendelés esetén 
300 Ft-os kiszállítási felárat számolunk fel. 4000 Ft felett ingyenes!
1500 Ft alatt nem áll módunkban házhozszállítani!

Az áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!

RENDELÉS:
K-CS: 11:30-21:30

P-SZO: 11:30-22:30
Vasárnap: 12:00-21:30

+36 30 740 2040

FELTÉTEK

Zöldség feltét  250 Ft
Hús és sajt feltét  350 Ft

DESSZERTEK

Nutellás mascarponés pizzaszeletek         1150 Ft
Pizzáti házi desszertje  790 Ft

ÜDÍTŐK

Coca Cola 0,5 l  390 Ft
Coca cola 1,25 l  490 Ft
Cappy (rostos) 0,33 l  390 Ft
Naturaqua 0,5 l  290 Ft
Red bull 550 Ft

SÖRÖK

Dreher 0,5 l  450 Ft
Heineken 0,5 l  490 Ft

Teljes kiőrlésű pizza tészta felár  300 Ft

PIZZÁK (32 cm-es)

Margherita (paradicsomos alap, mozzarella)  1790 Ft
Funghi (paradicsomos alap, gomba, mozzarella)  1990 Ft
Prosciutto (paradicsomos alap, olasz sonka, mozzarella)  1990 Ft
Dolce Pepperoni (paradicsomos alap, olasz szalámi, édes pepperoni, mozzarella)  1990 Ft
Diavola (paradicsomos alap, olasz szalámi, csípős pepperoni, mozzarella)  1990 Ft
Spinaci e Ricotta (paradicsomos alap, spenót, fokhagyma, ricotta, mozzarella)  1990 Ft
Hawaii (paradicsomos alap, olasz sonka, ananász, mozzarella)  2050 Ft
Quattro Formaggio (paradicsomos alap, gorgonzola, parmezán, ricotta, mozzarella)  2150 Ft
Tonno e Cipolla (paradicsomos alap, tonhal, lilahagyma, fekete olíva, mozzarella)  2290 Ft
Caprese (paradicsomos alap, bivaly mozzarella, paradicsom, bazsalikom, mozarella)  2290 Ft
Capricciosa (paradicsomos alap, olasz sonka, gomba, articsóka, fekete olíva, mozzarella)  2090 Ft
Ungarese -csípősen is kérheted 

               (paradicsomos alap, füstölt kolbász, lilahagyma, bacon, pepperóni paprika, mozzarella)         2090 Ft
Téliszalámis (paradicsomos alap, téliszalámi, mozzarella)  2290 Ft
BBQ (paradicsomos alap, csípős bbq szósz, csirkemell, lilahagyma, paradicsom, mozzarella)  2290 Ft
„Csináld Magad” (választható alap, választható három feltét, mozzarella)  2350 Ft
Pizzáti (paradicsomos alap, téliszalámi, kaliforniai paprika, camambert, mozzarella)  2350 Ft
Songoku (paradicsomos alap, olasz sonka, gomba, kukorica, mozzarella)  2050 Ft
Tejfölös Vega (fokhagymás telfölös alap, paradicsom, gomba, kukorica, mozzarella)  2050 Ft
Pollo (fokhagymás tejfölös alap, csirkemell, kukorica, mozzarella)  2150 Ft
Füstös (fokhagymás tejfölös alap, füstölt kolbász, lilahagyma, mozzarella)  2090 Ft

Nyitvatartás: 
H: Zárva, K-CS: 10:30-22:00, P-SZO: 

10:30-23:00, VAS: 12:00-22:00

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók
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!

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

Tel: +36-20/260-0573

biztonságtechnikai 
felülvizsgálata, 
karbantartása, 
vízkőtelenítése 

és javítása 
rövid határidővel. 

GÁZKÉSZÜLÉKEK 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 

Keressétek megújult étlapunkat!

Acélszerkezetes Bomstal garázsok

Folyamatos

AKCIÓK!

Három színben: 
középszürke
csontszín
törtfehért

t
t

* 

3x5 m-es
színes Bomstal 

garázsok, 
horganyzott acél 
vázszerkezettel* 

3x5 m-es
nyeregtető, 

billenő kapu, 
több színben

2x3 m-es 
tárolók
három 

színben*

190.000 Ft

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

Az akció érvényes 
2021. február 24-től 
2021. április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, vagy 
látogasson el honlapunkra.

323.500 Ft

135.000 Ft

M e g r e n d e l é s :
06-30/747-7376 
06-30/748-5923
www.bomstal.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!
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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. 03. 15-ig 15-25%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés)

Tel.: 06-20/254-7428, 
06-31/318-2609
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

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

Eladó családi ház Esztergom déli 
városrészében. 700m2 telek, 4 szo-
ba + 3 félszoba + erkély, 160m2. 
2 generációs. Új külső nyílászárók, 
a homlokzaton 10cm szigetelés, 3 
garázs, melléképületek. Irányár: 
58Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban, zöldövezet-
ben kétszintes téglaépítésű nyaraló, 
alkalmas családi háznak is, akár két 
család részére, panorámás. 740m2 
telek, 3,5 szoba, 98m2, két gene-
rációs, egyedi fűtés, garázs, táro-
ló. Irányár: 26MFt. 20/336-4936

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

Eladó családi ház Esztergomban, 
a Honvéd utca közelében, csendes 
utcában, 2 szintes, 80m2 lakótér, a 
nappali, az étkező és a konyha egy 
légtérben, a tetőtérben 2 hálószo-
ba + 1 félszoba. Udvar-telek nem 
tartozik hozzá. Irányár: 28,5Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban, Arany-
hegyen. Tégla épületben, III. emeleti 
2,5 szobás, 69m2-es, nagy erkélyes, 
kondenzációs gázkazán, hőszigetelt 
homlokzat, új nyílászárók. Irányár: 
27MFt 20/336-4936

Eladó Családi ház Csolnokon. 
830m2 telken, 2 szobás, 90m2-es, 
felújítandó vályogház. Terméskő ala-
pozás, egészséges, száraz falazat. 
Külön pince, présház és melléképü-
let is tartozik hozzá. Irányár: 22MFt  
20/336-4936

Eladó sorház Esztergom frekventált, 
csendes, zöldövezeti részén. Lakha-
tó jó állapotú, 2 generációs, épület 
külön bejárattal. 350m2 telek, pin-
ce, garázs, 320m2 lakótér, 6 szo-
ba, 2 konyha, 2 fürdő. Költözhető. A 
városközpont gyalogosan 3 percre. 
Irányár: 58 Millió Ft  20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! 
06-70-220-4034

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

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN
ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog,  Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

Esztergomban eladó utcafron-
ti házrész a körforgalomnál, felújí-
tott állapot. 2 szoba + étkezőkony-
hás nappali, új nyílászárók, burko-
latok, hőszigetelt homlokzat, pin-
ce, beépíthető tetőtér, további egy 
lakó van még az udvarban  Irányár: 
40MFt  20/336-4936

Esztergomban eladó hátsó udva-
ri házrész a Deák Ferenc utcá-
ban, tégla építésű, 88-ban épült, 
2 szintes, 125m2, 3 szoba + nap-
pali, pince, terasz. Állami támoga-
tás igénybe vehető! Vegyes tüzelé-
sű központifűtés + cserépkályha. 
Irányár: 25Millió Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi 
lakótelepen. Földszinti, 49m2-es, 2 
szobás, távfűtéses, felújított, új nyí-
lászárók, új radiátorok, új burkola-
tok, teljes berendezéssel, bútorok-
kal, háztartási gépekkel. Irányár: 
22,5MFt  20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen. VI. emele-
ti, 2 szoba+hall, erkély, 55m2-es, 
távfűtéses.  Irányár: 18,5MFt 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban, Martsa 
A. utcában, III. emeleti, 52m2, 2 szo-
ba, erkély. Garázs is vehető hozzá. 
Felújított konyha és fürdő, új, redő-
nyös nyílászárók szúnyoghálóval. 
Üres, költözhető. Irányár: 21,9 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Eladó sorház Esztergomban. Déli 
városrészen, 3 szintes, 180m2-es 
telken, 3,5 szoba, 2 fürdőszoba, 
137m2. Kondenzációs kazán, új 
tető, új külső nyílászárók, garázs, 
kocsibeálló. Irányár: 37,9MFt. 
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 ÁRON ALUL, 
egyszintes családi ház. 2006-ban 
épült, könnyű szerkezetes, 300m2 
telek, 3 szoba+ nappali,101 m2 
vegyes központi fűtés. Ár: 16MFt 
20/421-4557

Eladó családi ház Esztergomban, 
Szentgyörgymezőn. 547m2 telek, 
tégla építésű, 2 generációs épület, 
2 külön lakrésszel. 3 szobás + 1,5 
szobás lakrészek. Fűtése 2 kémény-
ről megoldott téglakályhával, veze-
tékes gáz is van. Irányár: 34MFt. 
20/336-4936

Esztergomban magánszemély 
keres 3 szobás eladó házat vagy 
lakást. 06205834995

Eladó lakás Esztergomban a Budai 
Nagy Antal utcában. III. emelet, 
49m2, 2 szoba. Új nyílászárók, 
redőny, szúnyogháló, hőmennyiség-
mérős távfűtés. Irányár: 20,5 Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti 
dűlőben (Csendesvölgy u.). 2500m2 
telek. Vezetékes víz és villany lehe-
tőség. 40m2-es befejezetlen gaz-
dasági épülettel. Irányár: 7 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Dorogon, Schmidt lakó-
telepen. Jó állapotú, II. emeleti, 2 
szoba + hallos, 53m2, új konyha-
bútor tartozék, klíma, Állami támo-
gatással vehető! Irányár: 19,8Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban a 
Dobogókői úton. 900m2 telken, fel-
újítandó, 3 szobás, 95m2-es épü-
let, melléképületek, pince, garázs. 
Fűtése gáz központifűtés, cserép-
kályha is van. Irányár: 42 Millió Ft  
20/336-4936

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

Eladó új építésű, erkélyes lakások 
Esztergomban. 44-78m2-es, 1 - 
2,5 szobás lakások. AAA energeti-
kai besorolású, liftes épületben. Olcó 
rezsi, ház központifűtés.   Irányár: 
720’000Ft / m2 20/336-4936

Eladó új építésű tetőtéri lakás Esz-
tergomban. 1szoba + nappali, 
tárolóhelyiség. Házközpontifűtés, 
olcsó rezsi. Hasznos alapterü-
let 58m2  Irányár: 32,4Millió Ft  
20/336-4936

BÉRLEMÉNY

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 kau-
ció 20/336-4936

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

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakások 
Esztergom, Bánomi lakótelepen II. 
és IV. emelet. 50m2, részben búto-
rozott, bútorok megegyezés szerint. 
Bérleti díj: 120’000Ft / hó + rezsi + 2 
havi kaució 20/336-4936

Garázs kiadó Esztergomban! 06 
-70 -220-4034

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

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szú-
nyoghálók, harmonikaajtó, szalag-
függöny szerelése - Nagy Sándor 
06-20-321-0601

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, gyor-
san, biztonságosan! 30/6197671

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

Cserépkályha, Kandalló, Téglakály-
ha, Kemence építés.Megbízhatóság, 
minőség, garancia. +36302475157, 
www.borsikalyha.hu

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

Duguláselhárítás 06-20-348 -8720

Villanyszerelést vállalok! 06-70 
-220-4034

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

Vállalok szobafestést, mázolást,  
és laminált parketta lerakását. 
06-70-263-6464

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

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

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

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

Vállalok tetőfedő, bádogos, ács-
munkát, kúpcserépkikenést, szél-
deszkázást, ereszcsatornázást, 
hőszigetelést, cserepeslemezelést, 
tájházak renoválását. Kiszállás 
ingyenes, nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény 2021. március 31-ig. 
06-30-375-9762. 06-70-655-
9878. 06-20-626-3481

Villanyszerelèst vàllalok, új 
lakàsok villamos hàlózatànak 
kièpítèsèt, hasznàlt lakàsok elekt-
romos hàlózatànak felújítàsàt, 
apróbb villanyszerelèsi munkàk 
elvègzèsèt. Rövid hatàridővel, 
szàmlàval rendelkezem.Elèrhetősèg: 
06-30-460-6173

Dorogon, a Bécsi út 29-ben, a 
régi Lola Munkaruházati boltot újra 
nyitjuk 2021. március 1-én! Nyitá-
si akciónk: 10 000 Ft vásárlás ese-
tén egy kereknyakú póló ajándékba, 
20 000 Ft vásárlás esetén egy gallé-
ros póló ajándékba, 30 000 Ft vásár-
lás esetén egy hosszúujjú, galléros 
póló ajándékba. Cégeknek állandó 
kedvezmény! Mindenkit szeretettel 
várunk! klein.zoltan@yahoo.com, 
olaszmunkaruha@olaszmunkaruha.
hu, web: www.olaszmunkaruha.hu, 
Klein Zoltánné 06-20-341-1163, 
Klein Zoltán 06-20-357-7860

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

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

CSERÉPKÁLYHÁS építés-átépítés, 
javítás, bontás, ingyenes állapot-
felmérés. Nyugdíjas kedvezmény! 
Óhegyi József, 06-30/418-3292

ÁLLÁS

Hunmetal Kft. Kesztölcre kétmű-
szakos munkarendbe könnyű beta-
nított munkára női dolgozót felvesz. 
06-70-673-7316

Táti telephelyünkre keresünk főál-
lású munkatársakat könnyű-fizikai 
munkára. Keresünk továbbá szin-
tén főállású varró/varrónő kollégá-
kat. Szakképzettség és tapaszta-
lat egyik munkakörben sem felté-
tel.Amit kínálunk: Kellemes munka-
környezet, klimatizált helyiség, csa-
ládias légkör. Bérezés megállapo-
dás szerint (havi nettó 170.000 Ft - 
220.000 Ft között).Fizetett próbanap 
eltöltésére van lehetőség.Önéletraj-
zokat az info@etpkft.hu-ra várjuk, 
vagy kereshet bennünket a 06-
70/382-1450-es telefonszámon, 
munkanapokon 9 és 15 óra között. 
ETP Kft.

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

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

Keresek önállóan dolgozni tudó 
gipszkartonszerelőt és szobafestőt 
illetve szakemberek mellé kisegítőt 
betanított munkára, heti kifizetés-
sel. 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

Kőművest, festőt felveszek! 
Hívj bizalommal! Kecskés e.v. 
06-70/220-4034

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

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

Tokodi könyvelőiroda keres könyve-
lő munkatársat. A fényképes önélet-
rajzokat, bérigény megjelölésével a 
szabonejuhveronika@gmail.com 
e-mail címre várjuk. Szabóné Juhász 
Veronika e.v.

Kőművest, betanított kőművest és 
segédmunkást felvesz esztergo-
mi építőipari cég (Molnár és Molnár 
Kft.) Esztergom és Dorog környéké-
ről. +36 20 953-7716



2021. február 26.                11

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

Co2-hegesztőket keresünk Gödöl-
lőre. Elvárás: szakirányú szakmun-
kás végzettség. Előny: érvényes 
tűzvédelmi vizsga, emelőgépkezelő 
végzettség. NETTÓ 2.000Ft/óradíj! 
Amit kínálunk: hosszú távú munka-
lehetőség, kiemelten magas bére-
zés, 100%-os utazási támogatás 
50km-es vonzáskörzetben, mun-
karuhát, bakancsot biztosítunk. 
Co-TexEuroKft. femipar.munka18@
gmail.com, +3670/884-4955

Kimagasló jövedelemmel, szakké-
pesítés, befektetés nélkül, területi 
képviselőket keresünk! Tájékoztatás: 
www.szallaskozvetitofranchisehu.
webnode.hu Vizek Gyöngye Bt.

Hosszútávra keresünk gépi, kézi 
fűkaszálásban jártas, jó fizikumú, 
kitartó munkavállalókat parkfenn-
tartási munkákra március 15-ei kez-
déssel. Bejelentett munkaviszony-
ban, kiemelt bérezéssel. Előnyt 
jelent a B kategóriás jogosítvány. 
Munkavégzés Dorog és környé-
ke, de előfordulhat Dorog 80 km-
es körzetén belüli munkavégzés is. 
Telefonos elérhetőséget tartalmazó 
önéletrajzokat az alábbi e-mail címre 
várjuk: dolgozniakarokdorog@gmail.
com, Golden Garden & House Hol-
ding Kft.

Secco Kft. Festő állásra keres 
hosszútávú munkaerőt. Jelentke-
zést a 30/230-74-71 telefon-
számon vagy a seccolaci@outlook.
com címen bérigény megjelöléssel.

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu 
Roncs-, és lejárt műszakijú, forga-
lomból kivont, útban lévő személy- és 
teherautóját adás-vételi szerződés-
sel megvásároljuk, elszállítjuk, max 
50 000 Ft-ig.06-70-397-8434 

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

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

Roncsautóját, törött vagy nem 
működő autóját megvásárolom, 
akár adásvételi szerződéssel is. 
06-70-424-0457

VEGYES

Vásárolok Bervát, Simson-t, Cse-
pelt, Romet pony-t, Pannit! Motoro-
kat, alkatrészeket. 06706503168

Katalizátor felvásárlás magas áron! 
06-70-424-0457

ICOPAL első osztályú zsindelyte-
kercs E-G 4 S/K MB  8x10m eladó! 
0620 8015604

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 

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

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.

Az átvételhez szükséges okmányok:  
személyi igazolvány, adóazonosító kártya, lakcímkártya. 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitvatartás:  
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Tel.: 06 23 360 149

Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék  
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva  

és fémtiszta állapotban veszünk át!

VAS: 72 Ft/kg

LEMEZ: 60 Ft/kg

Akkumulátor: 210 Ft/kg

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/ 

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

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

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44
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

-on!

Kövess és  minket a
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PIZZÁK
SOPRANOS cheddár sajtos pikáns alap,pulled pork,-
csemege uborka,füstölt sajt,pirított hagyma

2500/8500

POMMES  tejszínes alap,gyros hús,pritamin paprika,-
kígyó uborka,hasábburgonya,sajt

2350/7800

FAVORIT pizzaszósz,csirkemell,sajt,lilahagyma,koktél-
pari,rukkola,parmezán forgács

2150/7100

LADYS sajtkrémes alap,csirkemell,kukorica,brokkoli,-
mascarpone,sajt

2250/7400

GAMBERI pizzaszósz,garnéla,medvehagyma,mini 
mozarella,koktél paradicsom,sajt

2500/8500

BÖRZSÖNYI lecsós alap,kolbász,szalonna,sajt,2 
tükörtojás

2350/7800

LUCKY PENNY pizzaszósz,kolbász,lilahagyma,moza-
rella 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 paprika, 
sajt

2150/7100

6 DOLLÁROS pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt 1950/6900
CSIRKÉS pizzaszósz, csirkehús, ananász, kukorica, sajt 2150/7100
MACHO pizzaszósz, bacon, hagyma, jalapeno, kol-
bász, chiliszósz, sajt

2150/7100

VEGETÁRIÁNUS pizzaszósz, brokkoli, gomba, kukori-
ca, 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, moz-
zarella, márványsajt, camembert, parmezán, trapista

2250/7400

NÉGY SAJTOS pizzaszósz, füstölt sajt, mozzarella, 
márványsajt, trapista

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, gyros hús, gomba, paradicsom, 
bacon, sajt

2350/7800

KANNIBÁL (MAGYAROS) pizzaszósz, szalámi, kolbász, 
bacon, csirkehús, hagyma, zölderős, sajt

2350/7800

PIZZA PALA pizzaszósz, sonka, bacon, szalámi, kol-
bász, 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, kol-
bász, bacon, csemege ubi, 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 tzaziki alap, gyros hús, paradicsom, lilahagy-
ma, sajt

2350/7800

LOREM IPSUM pizzaszósz,camembert,aszalt paradi-
csom,róka gomba,sajt

2350/7800

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
LOMBARDIAI pizzaszósz,pick téliszalámi,koktél para-
dicsom,mascarpone,füstölt sajt

2350/7800

PRIVÁT választható alappal és 4 féle feltéttel +sajt 
(kivéve: rókagomba, garnélarák)

2350/7800

LEVESEK
MEDVEHAGYMÁS ZELLERKRÉMLEVES házi kru-
tonnal

990

LEGÉNYFOGÓ LEVES ceruzababbal, gombával, csir-
kemájjal és sertéshússal, tejfeles habarással

1190

ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES GAZDAGON 1190
HIDEG GYÜMÖLCSKRÉM LEVES összetétele a tavaszi 
szezontól és a szakács hangulatától függ

950

SALÁTÁK
CÉZÁR SALÁTA ROPOGÓS  SAJTKOSÁRBAN jégsa-
láta, paradicsom, lilahagyma, csirkemell, zsemlekoc-
ka, trapista sajt

1950

PALA KIKELET válogatott friss saláta csípős csir-
kemell csíkokkal.wasabis majonézzel és fokhagymás 
krutonnal 

1950

HAWAII CSIRKESALÁTA ananászos kevert saláta 
csirkemellel, tartár mártással és pitával

1950

TONHAL SALÁTA tonhal, jégsaláta, paradicsom, lila-
hagyma, olivabogyó, kígyóuborka, főtt tojás, sajt

1950

GÖRÖG TZAZIKI 15dkg 750
GÖRÖG SALÁTA kígyóuborka,paradicsom,lilahagy-
ma,olajbogyó,feta sajt,citromlé,bazsalikom,olivaolaj

1950

RÁKSALÁTA kevert saláta, garnélával, fokhagymás 
uborkás majonézzel

 2490

MÁRTÁSOK-ÖNTETEK
Ketchup, Mustár, Tejföl, Tartár, BBQ 200
Vanília, Áfonya, Csoki Öntet 350
Pizzaszósz 350

KÉSZÉTELEK
PAPRIKÁSCSIRKE combfiléből, galuskával 1850
KACSACOMB ZSÍRJÁBAN KONFITÁLVA (2DB) lilaká-
posztával, vajas petrezselymes burgonyával

3600

BBQ SERTÉS STEAK 2250
PIKÁNS HÁZI LECSÓ SÜLT KOLBÁSSZAL friss kenyér-
rel és tejföllel

2400

TÉSZTÁK
MILÁNÓI SPAGETTI 1990
MILÁNÓI SERTÉSBORDA 2690
BACONOS KUKORICÁS PENNE TEJSZÍNES CSIR-
KEMELLEL, Sajt

2490

PALA SPAGETTI kellemesen csípős zöldséges tészta 
csirkemellel, Szepi ajánlásával

1890

BOLOGNAI SPAGETTI 2390
TOJÁSOS NOKEDLI 890
AGLIO OLIO E PEPERONCINO DI GAMBERI spagetti 
chilis-fokhagymás vajmártással,koktélparadicsom-
mal és garnélával

2690

MEDVEHAGYMAPESZTÓS TAGLIATELLE csirkemell 
csíkokkal és koktélparadicsommal

1990

HÚSMENTES ÉTELEINK
RÁNTOTT GOMBA 1290
RÁNTOTT SAJT Választható: választható:trapis-
ta vagy camembert vagy chili cheddar, ajándék 
mártással

1690

GRILL CAMEMBERT grillezett almával és dióval 1690
SAJTTÁL Választható Mártással és Körettel   rántott 
tarapista, camembert és chili cheddar

2990

KÉTSZEMÉLYES TÁLAK
PALA TÁL fokhagymás-mustáros szűzérmék, kijevi 
csirkemell, rántott sajt, rántott gomba,  bécsi szelet, 
rizs, steak burgonya

6900

HERCEGNŐ TÁL kijevi csirkemell, grill camembert, 
kacsacomb , olaszos csirkemell, göngyölt csirkemell, 
rizs, steak burgonya

7500

LAKOMA TÁL sokmagvas csirkemell, rántott gomba,  
óvári sertésborda, chili cheddar, vitéz borda, hasáb-
burgonya és rizs

7500

VEGA TÁL rántott sajtok, r gomba, grillsajt, rizi bizi, 
grill zöldségek, steak burgonya, tartár mártás

6900

GRILL TÁL csőben sült csirkemell spárgával halmozva, 
fokhagymás-mustáros szűzérmék, óvári, grill camem-
bert, BBQ tarja steak, rizs, grillzöldségek

7500

SZÁRNYASOK
HORTOBÁGYI HÚSOS PALACSINTA 2db 1690
GYROS TÁL   2590
OLASZOS CSIRKEMELL vaslapon sült csirkemell, 
bazsalikomos paradicsommal és sajttal

1990

CSŐBEN SÜLT CSIRKEMELL SPÁRGÁVAL HALMOZVA 
besamellel,mozarellával sütve

1990

MÉZES-CHILIS CSIRKEMELL SZELET 1750
RÁNTOTT CSIRKECOMBFILÉ  1750
KIJEVI CSIRKEMELL 1990
GÖNGYÖLT CSIRKEMELL grillezett csirkemell aszalt 
paradicsommal és fetával töltve,bacon szorításában

2190

CSIRKEMELL SOKMAGVAS KÖNTÖSBEN  1690

SERTÉSHÚSOK
PALA PALACSINTA (2db) csülökkel és füstöltsajttal-
töltve,wasabis besamellel kemencében sütve

1750

SZAFTOS SZŰZÉRMÉK ROPOGÓS BUNDÁBAN sütve 
medvehagymás burgonyasalátával

 2490

FOKHAGYMÁS-MUSTÁROS, OMLÓS SZŰZÉRMÉK 1890
SZŰZ MEDALION cheddar sajtmártással, bacon 
chips-szel

2290

BRASSÓI APRÓPECSENYE Szűzpecsenyéből 2690
MAGYAROS SZŰZ házi készítésű lecsóval és chips 
burgonyával

2990

VITÉZ BORDA főtt füstölt tarjával, camemberttel és 
jalapeno paprikával töltött rántott borda

2390

CORDON BLEU sajttal, sonkával töltött karaj rántva 1990
ÓVÁRI SERTÉSBORDA AZ ERDŐ ZAMATÁVAL  
sertéskaraj sonkával, pirított rókagombával és sajttal 
csőben sütve

2490

RÁNTOTT SERTÉSBORDA 1590

KÖRETEK
Rizs 450
Zöldséges rizs, Kukoricás rizs, Rizi-bizi 500
Chips burgonya, Steak Burgonya, Sült Burgonya, Va-
jas Petrezselymes Burgonya, Krokett, Krumplipüré

650

Medvehagymás Burgonyasaláta 750
Édesburgonyahasáb (Batáta), Grill Zöldség, Kevert 
Saláta

950

SAVANYÚSÁGOK
Paradicsom Saláta, Csemege Uborka, Uborka Saláta, 
Tejfölös Uborka Saláta, Káposzta Saláta, Kovászos 
Uborka

650

DESSZERTEK
PALACSINTA 3db, kakaós, lekváros, mogyorókrémes 
vagy vegyes

750

TÚRÓS PALACSINTA 3 db 850
TÚRÓS BARACKOS PALACSINTA Vanília Öntettel 2db 950
GUNDEL PALACSINTA 2db 1290
BANÁNNAL ÉS MOGYORÓKRÉMMEL TÖLTÖTT 
Palacsinta 2db

990

GESZTENYE PÜRÉ 850
GYÜMÖLCS RIZS erdei gyümölcsökkel tejszínhabbal 950
HÁZI SOMLÓI GALUSKA 990
HÁZI ARANYGALUSKA 990

ITALOK
LITERES SZÉNSAVAS ÜDÍTŐK PEPSI, PEPSI BLACK, 
PEPSI BLACK LIME, CANADA DRY, SCHWEPPES 
ORANGE, MIRINDA, 7UP

550

0,33 DOBOZOS PEPSI, MOUNTAIN DEW, MIRINDA, 
7UP

350

LITERES GYÜMÖLCSLÉ TOMA NARANCS 100%,  
ALMALÉ 100%,  ANANÁSZ 50%, EPER 50%

650

SZÉNSAVAS ÉS MENTES VÍZ 0,5L 330
DOBOZOS SÖRÖK SZALON 0,5L, RADLER CITROM 
0%, SZALON 0,5L BARNA, PÉCSI PRÉMIUM LÁGER 
0,5L 5%

490

PAULANER BÚZA 0.5L 850

A 20cm-es pizzák a  32cm-es árának 70%-a, a 60cm-es pizzáink 
egyforma alappal maximum négy ízre bonthatóak!

Az ételek árai a köretet nem tartalmazzák, viszont az ÁFÁt igen.
A féladagról kérdezze kollegáinkat, ára a teljes adag 70%-a.

Érvényes: 2021. március 1-től

Kiszállítási díjaink: Esztergom, Kertváros, Dorog: 1500ft 
Tokodaltáró, Csolnok, Tokod+üveggyár:4000ft

Tát, Kesztölc, Leányvár:4500ft
Esztergom-Búbánat, Piliscsév:6000ft

A váloztatások jogát fenntartjuk, a nyomdahibákért felelősséget 
nem vállalunk.

Bankkártyával és 
SZÉP-Kártyával is 

fizethetsz!

tavaszi étlap

ESZTERGOM-KERTVÁROS

Damjanich u. 113.
Nyitva:

minden nap 12-24 óráig
Kiszállítás:

minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

A nyitvatartás a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

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

www.palapizza.hu


