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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
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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.

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

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 

 
kézi összeszereléshez. 

Sikeres tesztírás után azonnali munkakezdés. 
Hosszú távú munkalehetőség.

FELTÉTEL:
- 8 általános iskolai végzettség
- 12 órás műszak vállalása

Esztergomi munkahelyre 
keresünk

Jelentkezni a 06 70/411-6382-es telefonszámon vagy 
fényképes önéletrajzzal a ragnarhuman@gmail.com 

e-mail címen.

KÖNNYŰ, ÜLŐ FIZIKAI MUNKÁRA 
BETANÍTOTT OPERÁTOROKAT

önmagára, és munkájára igényes 
NŐI KONYHAI MUNKATÁRSAT keres. 

Tel: 06-20-365-9493

Tokodaltáró

KŐMŰVEST, 
FESTŐT, 

VILLANYSZERELŐT 
felveszek! 

Hívj bizalommal!
Kecskés Tamás e.v.  

Tel: 06-70/220-4034

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.)
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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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AMIT KÍNÁLUNK:
· Cafetéria juttatás · Munkába járás költségtérítés 
· Kedvezményes üdülési lehetőség saját üdülőinkben
· Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 
· Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó
    juttatások.

Fizikai munkakörbe:

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével  
az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.HU e-mail címen lehet.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható
a www.dmrvzrt.hu oldalon.

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu
weboldalon a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.

• VÍZMŰGÉPÉSZ (Szentendre)
• VILLANYSZERELŐ (Szentendre)
• NEHÉZGÉPKEZELŐ (Visegrád)
• CSATORNAMŰ GÉPÉSZ (Szentendre)
• VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ 
   (Szentendre, Pilisvörösvár, Visegrád)

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA
KERES MUNKATÁRSAKAT

SZENTENDRE ÉS VONZÁSKÖRZETE
MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL:

Szellemi munkakörbe:
• MŰSZAKI ELŐADÓ (Szentendre)

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi 

PALA PIZZÉRIÁBA 
gyakorlattal rendelkező

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822

Önállóan 
dolgozni tudó 

KŐMŰVEST, 
ÁCSOT 

keresek csapatunkba 
azonnali kezdéssel. 

Önéletrajzot a 
vozakbau@gmail.com 

címre kérjük. 
Vozák Csanád e.v. 

06-30-454-4276

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre:  hr@euroknife.com 
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a mindenkor 

hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

www.euroknife.hu

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések -  
gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES 
csoport magyarországi leányvállalata.

FŐBB FELADATOK:  
•  CNC esztergagép programozása 
•  Gép beállítása műszaki rajz és dokumentáció alapján
•  Egyedi és kis szériás alkatrészek megmunkálása
•  Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi előírásoknak 
   való megfelelőségének ellenőrzése

ELVÁRÁSOK:
•  Szakirányú műszaki végzettség
•  Műszaki rajz olvasási ismeret
•  Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság 
   terhelhetőség

CNC PROGRAMOZÓ/ CNC GÉPKEZELŐ ESZTERGÁLYOS 

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

MUNKAREND:  
•  2 műszakos, 8 órás

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Rendezett, biztonságos 
    környezet
•  Béren kívüli juttatási csomag, 
    Cafeteria rendszer
•  Céges buszjáratok, munkába 
    járás támogatása

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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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: 76 Ft/kg

LEMEZ: 66 Ft/kg

Akkumulátor: 210 Ft/kg

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 gra� kai  megoldások, 

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

engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu

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 

  

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

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre:  hr@euroknife.com 
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait 

a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

www.euroknife.hu

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések -  
gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES 
csoport magyarországi leányvállalata.

SÍKKÖSZÖRŰS

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

MUNKAREND:  
•  3 műszakos, 8 órás

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Rendezett, biztonságos 
    környezet
•  Béren kívüli juttatási csomag, 
    Cafeteria rendszer
•  Céges buszjáratok, munkába 
    járás támogatása

FŐBB FELADATOK:  
•  Síkköszörűn történő fémmegmunkálás

ELVÁRÁSOK:
•  Felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
•  Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
•  Szakirányú végzettség 
•  Műszaki rajz, illetve mérőeszköz ismerete 
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések

 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.

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

INGATLAN

Eladó lakás Esztergom, Budai 
lakótelepen, III. emeleti, 49m2, 2 
szoba. Új, műanyag nyílászárók, 
redőnnyel, szúnyoghálóval ellát-
va, egyedi mérőórás fűtés. Irány-
ár: 20 Millió Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban, 
Szentgyörgymezőn. I. emele-
ti, 1,5 szoba, 43m2, jó állapo-
tú, műanyag nyílászárók, vil-
lany központifűtés, hőszigetelt 
homlokzat, klíma. 2,5 - 3 szo-
bás lakáscsere beszámít érték 
egyeztetéssel. Irányár: 18,5 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Esztergomban, Szentgyörgy-
mezőn eladó családi ház. 732m2 
telken 160m2, 2 szint, 5,5 szo-
ba, terasz, garázs, a teljes épület 
alatt szuterén, gáz-központifűtés  
Irányár: 52MFt 20/336-4936

Esztergomban eladó házrész 
Esztergomban a Deák Ferenc 
utcában, tégla építésű, 88-ban 
épült, 2 szintes, 125m2, 3 szo-
ba + nappali, pince, terasz. Fel-
vehető rá családi támogatás. 
Vegyes tüzelésű központifűtés + 
cserépkályha. Irányár: 25Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban, 
Aranyhegyen. Tégla épületben, 
III. emeleti 2 szobás, 69m2-es 
nagy erkélyes, kondenzációs 
gázkazán, hőszigetelt homlok-
zat, új nyílászárók. Irányár: 27MFt 
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 
fejújítandó családi ház. 2006-
ban épült, könnyű szerkeze-
tes, 300m2 telek, 3 szoba+ 
nappali,101m2 vegyes központi 
fűtés. Ár:16MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen. Földszin-
ti, 49m2-es, 2 szobás, távfűté-
ses, felújított, új nyílászárók, új 
radiátorok, új burkolatok, teljes 
berendezéssel, bútorokkal, ház-
tartási gépekkel. Fix ár: 22,5MFt 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergom, Bánomi 
lakótelepen. Távfűtéses, felújítan-
dó, 4. emeleti, 55m2-es, 2 szo-
ba + hallos + erkélyes. Irányár: 
18,5MFt 20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! 
06-70-220-4034

Eladó sorház Esztergom déli 
városrészében, 3 szintes, 
180m2-es telken, 3,5 szoba, 2 
fürdőszoba, 137m2. Kondenzáci-
ós kazán, új tető, új külső nyílás-
zárók, garázs, kocsibeálló. Irány-
ár: 37,9MFt. 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. 
Költözhető. A városközpont gya-
logosan 3 percre. Irányár: 58 Mil-
lió 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 lak-
rész található. A fűtés téglakály-
hával és sparhelttel megoldott, 2 
kéményről. Központifűtés is ki van 
építve. Vezetékes gáz az ingatlan-
ban. Az ingatlan felújítandó. Irány-
ár: 34MFt. 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 családi ház Piliscséven. 
1200m2 telken, 2 szintes, kb. 
100m2 es felújított épület. 3 szo-
ba, étkező + terasz. Kondenzációs 
kazán, panorámás kilátás, új nyí-
lászárók, cseréptető.   Irányár: 45 
Millió Ft 20/336-4936

BÉRLEMÉNY

Garázs kiadó Esztergomban! 
06-70-220-4034

Dorogon, a Mária udvarban 
kiadó vagy eladó kocsibeálló. 
06-20-580-8403

Esztergomban, Aranyhegyi 
utcában 1,5 szobás lakás kiadó. 
06/30 960-8008

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 Esztergom-
ban az Eötvös utcában. Búto-
rozott, 90m2, 2 szoba + étke-
zős konyha, 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

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Döntés nélküli favágás alpin-
technikával! Veszélyessé vált 
fák lebontása, gallyazás, faápo-
lás, veszélytelenítés. Precí-
zen, gyorsan, biztonságosan! 
30/6197671

Cserépkályha, Kandalló, Tég-
lakályha, Kemence építés.Meg-
bízhatóság, minőség, garan-
cia. +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, karban-
tartás! Körösladányi László 
06-30-244-2092

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

Vállalom: épületek bontását, 
felújítását, tető javítását, bádo-
gozását, földmunkát, csatorná-
zást, tereprendezést, veszélyes 
fák kivágását, fűnyírást, burko-
lást, kőműves munkákat, nyílás-
zárók beépítését, földmunkagép 
munkákat. Hívjon bizalommal!  
06-70-429-6053

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

Duguláselhárítás, csatornaka-
merázás! 06-20-336-1583

Gipszkarton szerelést, homlokzat 
szigetelést, szobafestést vállalok 
korrekt áron, ingyenes felmérés-
sel! 06-70-313-6167

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

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

Építőipari Kft. vállal kőmű-
ves munkát alaptól a tetőig. 
06-70-327-3887

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

Ács, tetőfedő, bádogos! Minden-
féle bádogos munkát, ereszcsa-
torna készítését, régi tetők fel-
újítását és javítását, széldesz-
kázását, tető mosást, festést 
és Lindab lemezelést vállalunk 
+3620/504-8181; +3670/268 
-3741

PALATETŐ bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitume-
nes zsindellyel. Ingyenes áraján-
lat készítés.Kedvezmény:-10%. 
06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Tetőfedő, bádogos, új tetők, 
tetők javítását, Lindab lemezte-
tők, tetőáthajtást, tetőmosást, 
ereszcsatornázást, széldeszká-
zást vállalok akciós áron, nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény 
2021.03.23-ig. Hívjanak biza-
lommal! 30/387-9473

JÁRMŰ

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

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

Eladó Suzuki Swift Sedan 1.3-
as, 1997-es, piros. 250 000 Ft 
06-30-403-1431

ÁLLÁS

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰ-
VEST, ÁCSOT keresek csapatunk-
ba azonnali kezdéssel. Önéletraj-
zot a vozakbau@gmail.com cím-
re kérjük. Vozák Csanád e.v. 
06(30)454-4276

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

Kőművest, betanított kőművest és 
segédmunkást felvesz esztergomi 
építőipari cég (Molnár és Molnár 
Kft.) Esztergom és Dorog környé-
kéről. +36 20 953-7716

Racing Büfé (Tokodaltáró) önma-
gára, és munkájára igényes női, 
konyhai munkatársat keres. 
06-20-365-9493

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

Biztonsági őröket keresek az 
esztergomi Ipari Parkba rende-
zett papírokkal akár azonnali 
kezdéssel! Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk!  BG Credit House 
Kft. 06-30/655-2074, bgcredit.
balazs@gmail.com

Exkluzív étterembe, Párkány-
ba keresünk főszakácsot, pizza-
szakácsot, illetve egy jól műkö-
dő pékségbe péket, péksegé-
det, és cukrászt, akár pályakez-
dő is lehet. Igény szerint szállást is 
biztosítunk! freshpek@gmail.com, 
00421-905-665-946

Kézi és gépi takarítókat keresek 
az esztergomi Ipari Parkba hétfő-
től péntekig 6-8 órában, akár 1 
műszakban (délelőtt), vagy két 
műszakban. BG Credit House 
Kft. 06-30/655-2074, bgcredit.
balazs@gmail.com

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

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-
kertvárosi Pala pizzériába gya-
korlattal rendelkező konyhalányt 
keresünk! +3630 277 1822

RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPO-
KAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMO-
KAT VÁSÁROL. 30/9945943

VEGYES

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

Felvásárlás! Simson, Berva, Pan-
ni, mindenféle motorkerékpár. 
Elfekvő alkatrészkészlet, árukész-
let. 06706503168

ÁLLAT

Napos és előnevelt csirke kapha-
tó! Baromfikeltető, Pomáz, Beth-
len G. u. 1/a. 06-26/325-869

OKTATÁS

Magyar - történelem szakos 
középiskolai tanár korrepetá-
lást, érettségire felkészítést vál-
lal. 06302598516

TÁRSKERESŐ

170 cm magas, 70 kg, barna 
hajú, 55 éves, egyedülálló fér-
fi rendezett anyagiakkal 40-50 
éves hölgytársát keresi Esz-
tergom és Dorog környékén. 
06-30-3066965
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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 március hónapban érvényes kuponjaink értéke:

3000Ft

450
Ft

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

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

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

 
TŰZIFA AKCIÓ!

A
A

 5
8

3
8

4
1

9

 

Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 

14.000 Ft/m3  

13.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3  

16.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

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

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

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

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

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

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-NYÁRI előjegyzőknek 

2021. 03. 31-ig 15-25%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

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-NYÁRI feliratkozóknak
2021.03.31-IG  15-25% 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

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!
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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! 

2021.03.18-31. Jelen korlátozások miatt üzletünk 
minden nap 19 óráig tart nyitva.

LÖWENBRAU
világos dobozos 
sör 4%
0,5 l

RAMA
margarin 
250 g

199 Ft
796 Ft/l

CAPRI SÜTEMÉNY
3 íz, 200 g 
nutella, csokis és kókuszos 
ízben

POM-BÄR 50 g
original, sajtos, tejszínes-
újhagymás, ketchup ízű, 
tejfölös-paprikás

KAISER
Füstölt, főtt, 
kötözött 
lapocka kg

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

Nálunk SZÉP 
kártyával is fi zethet!

www.tommarket.hu

FRISS TOJÁS
„M” méret 10 db

229 Ft
4580 Ft/kg

1490 Ft
1490 Ft/kg

199 Ft
398 Ft/l

BURN
energiaital
0,25 l

www.facebook.com/TomMarketDorog

MARIKA
tortabevonó 100 g
ét, tej

SIÓ rostos gyümölcslé
25% 1 l
multivitamin,
kajszi-alma-körte,
őszibarack-alma-
meggy-málna,
light őszibarack, 
light meggy,
szilva-alma

399 Ft
177,3 Ft/kg

249 Ft
996 Ft/kg

GRANDE 
reszelt torma160 g

149 Ft
931,3 Ft/kg

MILKA
táblás csokoládé 100 g 
alpesi tej, oreo, epres

COCA-COLA, 
FANTA
szénsavas üdítőital
2,25l

269 Ft
2690 Ft/Kg

399 Ft
39,9 Ft/db

SERPENS
Tokaj Dry 
2018
0,75 l
száraz 
fehérbor

990 Ft
1320 Ft/l

339 Ft
339 Ft/l 499 Ft

2495 Ft/kg
169 Ft
1690 Ft/kg

BÚZA-
FINOMLISZT
BL-55
1 kg

129 Ft
129 Ft/kg

179 Ft
179 Ft/db

KINDER
Ice Cream 
stick 27 g

FRISSEN ŐRÖLT KÁVÉ
Eszpresszó és hosszú kávé

149 Ft


