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MANDL TESTVÉREK
GIPSZKARTONSZERELÉS

„Ez lehetne a gyerekszoba is”
Hozd ki a legtöbbet az akár 3 Millió Ft-os állami otthonfelújítási támogatásból a legjobbakkal!
-10% KEDVEZMÉNY annak, aki az otthonfelújítás támogatás keretein
belül megkeres minket. Egyedi gipszkarton dekor készítése rejtett
világítás beépítéssel!Hírességek, családtagokról egyedi gipszkarton
dekor kép készítését vállaljuk falsíkba építve, bármekkora méretben!
Álmaiban se hitte volna? Mi megvalósítjuk azt is!
ÁLMODJA MEG ÉS DŐLJÖN HÁTRA, MERT VALÓRA VÁLIK!

Mandl testvérek Teljeskörű lakásfelújítás!
06 20 238 1105

THERM BT.

www.mandligipsz.hu

A JTÓ-ABL AK

60%

KEDVEZMÉNY!

7 légkamra
0.5 w/m 2K
üvegezés!

ESZTERGOM, Hősök tere 15. és a mentő állomással szemben)
e s z t e r g o m @ i q t h e r m . h u 20/779-0354
iqtherm@iqtherm.hu
w w w . i q t h e r m . h u 70/610-6278

(körforgalomnál az orvosi rendelővel

SMARTABLAK

okos megoldások nyílászárókra

HASZNÁLJA KI A LAKÁSFELÚJÍTÁSI
TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGÉT!
CSERÉLJE AJTÓIT, ABLAKAIT NÁLUNK!

KÍNÁLATUNKBÓL:

» Minőségi ablakok, bejárati- és beltéri
ajtók
» velux

tetőtéri ablakok

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

» INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS
ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS
» TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS
A BEÉPÍTÉSTŐL A
VISSZAJAVÍTÁSIG
» ÚJ SZOLGÁLTATÁS:
LAKÁSFELÚJÍTÁS
(GIPSZKARTONOZÁS, FESTÉS, BURKOLÁS)

Évkezdési AKCIÓK!

Ha tél, ha nyár, a Smartablakkal jól jár!

2510 Dorog,
Köztársaság út 13.
info@smartablak.com

www.smartablak.com

+36 70 626 3288
+36 70 314 0807
smartablakdorog

Smartablak-Dorog-Okosmegoldások-nyílászárókra
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ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. március 26.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

TERVEZZ
A SUZUKIVAL,
DOLGOZZ VELÜNK
AZ ESZTERGOMI
GYÁRUNKBAN!
Felvétel és belépés
minden héten!
e m e l ke d te k

Miért érdemes csatlakoznod?

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

Mert 8 órás
munkarendben
dolgozhatsz,
2 műszakban.

Mert ingyenesen
étkezhetsz
naponta egyszer.

Mert ingyenes
buszjárat szállít
40 km-es
körzeten belülről.

Mert ingyenes
szállást biztosítunk
számodra, ha
távolról érkezel.

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

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

Mert lehetőséged
van csatlakozni
kedvezményes
telefonflottánkhoz.

Mert mi díjazzuk
az ötleteidet.

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

Jelentkezz még ma a karrier.suzuki.hu oldalon vagy
a +36 70 795 3410-es telefonszámon!
Az adatok tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő belső szabályzatoknak megfelelően.
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Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az
alábbi munkakör betöltésére:

SÍKKÖSZÖRŰS
MUNKAREND:

ELVÁRÁSOK:

AMIT KÍNÁLUNK:

• Több műszakos, 8 órás

• Felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
• Szakirányú végzettség
• Műszaki rajz, illetve mérőeszköz ismerete

KÖNNYŰ, ÜLŐ FIZIKAI MUNKÁRA
BETANÍTOTT OPERÁTOROKAT
kézi összeszereléshez.
Sikeres tesztírás után azonnali munkakezdés.
Hosszú távú munkalehetőség.

FŐBB FELADATOK:

• Síkköszörűn történő fémmegmunkálás

Esztergomi munkahelyre
keresünk

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

FELTÉTEL:

- 8 általános iskolai végzettség
- 12 órás műszak vállalása

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

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

RIDE IN Kft.

Önállóan
dolgozni tudó

KŐMŰVEST,
ÁCSOT
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.
Építőipari vállalkozás felvételt hirdet teljes
munkaidős foglakoztatás keretében az
alábbi munkakörben:

ÉPÍTŐIPARI SZAKMUNKÁS
(kőműves és zsaluzó ács)
vagy BETANÍTOTT SEGÉDMUNKÁS
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.

Jelentkezz!

info@arkadok.hu vagy +36 30 9624609

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

keresek
csapatunkba
azonnali
kezdéssel.
Önéletrajzot a
vozakbau@gmail.
com címre kérjük.
Vozák Csanád e.v.

06-30-454-4276

I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
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 következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafikai megoldások,
szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy
engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu

Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

RAKTÁRI DOLGOZÓ
FELADATOK:
• Beérkező és kimenő áru kezelése
• Egyéb raktári feladatok
ELVÁRÁSOK:
• 2 műszakos munkarend vállalása
ELŐNY:
• Raktározásban szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Jelenléti pótlék
• Kiemelt bejárási támogatás
• Cafeteria

Jelentkezni kérjük fényképes önéletrajzzal, személyesen,
vagy e-mailben szíveskedjen.
Elérhetőségünk: Esztergom, Ipari Park 20377/24.
E-mail: info@nifast.hu
Tel.: +36-33/510-670
Csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik a
bejárást meg tudják oldani!
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A GMD CAST Hungary Kft.

magasnyomású alumínium
öntödébe és megmunkáló üzemébe
keres munkavállalókat

CSATLAKOZZ A GMD
CSAPATÁHOZ!
LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY VEDD
FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

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:

AMIT KÍNÁLUNK:

Béren felüli bónusz juttatások:
– havi bónusz,
– év végi bónusz.
Munkaruha biztosítása.
Napi egyszeri meleg ékeztetés.
Utazás biztosítása.

• 3 műszakos munkarend
• Kiemelkedő juttatás,
Bónusz és Cafetéria
• Céges buszjárat
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk jelentkezését a 06 30184 2912
telefonszámon. (Reggel 08.00-tól 16.30-ig.)

Éjfélig nyitvatartó,
esztergom-kertvárosi

Pala pizzériába
gyakorlattal
rendelkező

KONYHALÁNYT
keresünk!

+36/30 277 1822
Tokodaltáró
önmagára, és munkájára
igényes

NŐI KONYHAI
MUNKATÁRSAT
keres.

Tel: 06-20-365-9493
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Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az
alábbi munkakör betöltésére:

CNC PROGRAMOZÓ/ CNC GÉPKEZELŐ ESZTERGÁLYOS
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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

MUNKAREND:
• 2 műszakos, 8 órás
AMIT KÍNÁLUNK:
• Próbaidő után kiemelt bérezés
• Béren kívüli juttatási csomag,
Cafeteria rendszer
• Céges buszjáratok, munkába
járás támogatása
• Rendezett, biztonságos
környezet

A Mazsi Kft.
8 órás munkaidõbe
2 mûszakos
munkarendbe
keres FÉRFI
munkatársakat

ÁRUMOZGATÁSRA,
KÜLTÉRI MUNKÁRA
B kategóriás jogosítvány elôny!

Tel.: 30/299-3763

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

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

ADJON, HOGY MÁS IS
ADHASSON!
A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy
állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát. Az szja
1+1%-áról idén is egészen május 20-áig lehet rendelkezni. A
támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az
adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet
igényel az adózóktól.
A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) az
szja-bevallás webes felületének kezdőoldalán is
feltünteti a rendelkezés
lehetőségét az adó
1+1 százalékáról azért,
hogy minél többen a
lehető legegyszerűbben
támogathassanak civil
szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti
Tehetség Programot.

legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV
webes kitöltőprogramjával
lehet.

A rendelkező nyilatkozat elektronikusan,
illetve papíralapon postán vagy személyesen
is benyújtható a NAVhoz, akár a bevallás
részeként, akár önálló
nyilatkozatként is a „20
A korábbi évek gyakorEGYSZA” lapon május latával
egyezően
a
20-áig. Az szja 1+1 munkáltatók továbbra
százalékáról rendelkezni is öszszegyűjthetik a

munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben
az esetben legkésőbb
2021. május 10-éig lezárt borítékban kell át-

adni a munkáltatónak
a nyilatkozatot. A lezárt
boríték ragasztott felületét
a munkavállalónak sa-

(Hívható H-P) 8-16-ig

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ
munkakörbe és

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
MUNKAVÁLLALÓKAT

UDVAROS munkakörbe

ELVÁRÁSOK:
- 8 általános iskolai végzettség
- Jó fizikai terhelhetőség ez csak a Betonelemgyártó munkakörre
vonatkozik
ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Híddaru kezelő) képzettség
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

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint hr@railone.hu
vagy személyesen a gyár HR osztályán,
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

ját kezűleg alá kell
írnia. A munkáltatónak
a nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, kísérőjegyzékkel együtt, zárt
csomagban 2021. május
20-áig kell továbbítania a
NAV-hoz.
Felajánlásokat kizárólag
azok a civil szervezetek
kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAVnál, valamint a technikai
számmal rendelkező vallási közösségek és a
kiemelt költségvetési előirányzat. A NAV honlapján
valamennyi lehetséges
kedvezményezett megtalálható.

A vallási közösségek
számára szóló, formailag
érvényes nyilatkozatot a
NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi,
amíg a felajánló újabb
nyilatkozattal nem jelöl
meg egy másik vallási
közösséget, vagy a korábbi nyilatkozatát nem
vonja vissza. A civil
kedvezményezett és a
kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont
– a korábbi évekhez
hasonlóan – továbbra is
évente kell megtenni a
felajánlást.
NAV sajtó

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester
ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

Esztergom, Visegrád, Dorog, Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében
Elérhetőségünk: E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796, 06-33-520-810

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

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN

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 szoba + 3 félszoba + erkély, 160m2.
2 generációs. Új külső nyílászárók,
a homlokzaton 10cm szigetelés,
3 garázs, melléképületek. Irányár:
58Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban, Szentgyörgymezőn
eladó családi ház. 732m2 telken,
160m2, 2 szint, 5,5 szoba, terasz,
garázs, épület alatt szuterén, gázközpontifűtés
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 hálószoba
+ 1 félszoba. Udvar-telek nem tartozik hozzá. Irányár: 28,5Millió Ft
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban, Aranyhegyen. 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 alapozás, egészséges, száraz falazat.
Külön pince, présház és melléképület is tartozik hozzá. Irányár: 22,5MFt
20/336-4936
Esztergomban eladó utcafronti házrész a körforgalomnál, felújított állapot. 2 szoba + étkezőkonyhás nappali, új nyílászárók, burkolatok, hőszigetelt homlokzat, pince,
beépíthető tetőtér, további egy lakó
van még az udvarban Irányár: 40MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Bánomi
lakótelepen. Földszinti, 49m2-es, 2
szobás, távfűtéses, felújított, új nyílászárók, új radiátorok, új burkolatok, teljes berendezéssel, bútorokkal,
háztartási gépekkel. Irányár: 22,5MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Bánomi
lakótelepen. VI. emeleti, 2 szoba+hall,
erkély, 55m2-es, távfűtéses. Irányár:
18,5MFt 20/336-4936

Esztergomban eladó családi ház a
főútvonalon, a Szent Anna templom
(Kerektemplom) közelében. 800m2
telek, 1 szintes, 4 szobás épület. Zárt
veranda, Garázs, pince, fedett kapualj
és melléképület tartozik hozzá. Gáz
központifűtés + kandalló. 2 generáció részére is alkalmas. Irányár: 46
Millió Ft 20/336-4936
Eladó családi ház Esztergom-kertvárosban. 555m2 telken, felújítás
és átépítés alatt álló 1 szintes téglaépület, 53m2, 2 szoba, bővíthető. Gáz központifűtés, új fűtéscsövekkel és radiátorokkal, részben új
nyílászárók. Irányár: 19,5 Millió Ft
20/336-4936
Eladó családi ház Tokodon. 520m2
telken 98m2-es épület, 3 szoba,
konyha, fürdő, wc. Melléképületek,
nyárikonyha és garázs tartozik hozzá. Az épület belülről 2020-ban lett
felújítva, új műanyag nyílászárók, új
burkolatok, új víz- és villanyvezetékek, új konyhabútor. Irányár: 29,5Millió Ft 20/336-4936
Dömös központjában felújítandó
panzió és vendéglátóegység eladó.
Rendezvények, születésnapok, szilveszteri partik és esküvők lebonyolítására alkalmas. 1348m2 telek, 18
szoba fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő
befogadására alkalmas, étteremmel, konyhával és bárral felszerelve, terasszal, udvari parkolóval, gáz
központifűtés. Irányár: 120 Millió Ft
20/336-4936
Garázst vennék Esztergomban!
06-70 -220-4034
Eladó 4 ha, 24 AK szántó Bajóton!
06209716170
Esztergomban, a Bánomi ltp.-en sürgősen eladó egy 49 nm-es, II. emeleti panel lakás. 06-20-341-4452

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 Irinyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es,
1,5 szoba, új nyílászárók, hőtárolós 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 sorház Esztergom frekventált,
csendes, zöldövezeti részén. Lakható jó állapotú, 2 generációs, épület
külön bejárattal. 350m2 telek, pince, garázs, 320m2 lakótér, 6 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. Költözhető. A
városközpont gyalogosan 3 percre.
Irányár: 58 Millió Ft 20/336-4936
Eladó családi ház Esztergomban,
Szentgyörgymezőn. 547m2 telek,
tégla építésű, 2 generációs épület,
2 külön lakrésszel. 3 szobás + 1,5
szobás lakrészek. Fűtése 2 kéményről megoldott téglakályhával, vezetékes gáz is van. Irányár: 34MFt.
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Budai
Nagy Antal utcában. III. emelet,
49m2, 2 szoba. Új nyílászárók,
redőny, szúnyogháló, hőmennyiségmérős távfűtés. Irányár: 20,5 Millió
Ft 20/336-4936
Eladó zártkerti telek a Döbönkúti
dűlőben (Csendesvölgy u.). 2500m2
telek. Vezetékes víz és villany lehetőség. 40m2-es befejezetlen gazdasági épülettel. Irányár: 7 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 új építésű, erkélyes lakások
Esztergomban. 44-78m2-es, 1 2,5 szobás lakások. AAA energetikai
besorolású, liftes épületben. Olcsó
rezsi, ház központifűtés. Irányár:
720’000Ft / m2 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 bútorozott,
bútorok megegyezés szerint. Bérleti
díj: 120’000Ft / hó + rezsi + 2 havi
kaució 20/336-4936
Garázs kiadó Esztergomban! 0670 -220-4034
Dorogon, a Mária udvarban kiadó
vagy eladó kocsibeálló. 06-20
-580-8403
Kiadó Dágon közös udvarban három
külön álló házrészben egy szobás, bútorozatlan lakás. 06-30
-683-0772

Eladó új építésű tetőtéri lakás Esztergomban. 1szoba + nappali,
tárolóhelyiség. Házközpontifűtés,
olcsó rezsi. Hasznos alapterület 58m2 (1,9m-nél magasabb
területek) Irányár: 32,4Millió Ft
20/336-4936

BÉRLEMÉNY
Kiadó új építésű lakások Esztergomban. 1. emeleti, 2 szobás lakások, 52-55m2, ház központifűtés az
épületben, olcsó rezsivel. Bérleti díj:
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936
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Tel.:06-70/941-7152

Döntés nélküli favágás alpintechnikával! Veszélyessé vált fák lebontása,
gallyazás, faápolás, veszélytelenítés.
Precízen, gyorsan, biztonságosan!
30/6197671
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság,
minőség,
garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves e.v. 0670 -673-6066
Duguláselhárítás 06-20-348
-8720
Villanyszerelést vállalok! 06-70220 -4034
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László 06-30
-244-2092
Ács, tetőfedő munkát vállalok! 0670 -220-4034
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Villanyszerelèst
vàllalok,
új
lakàsok villamos hàlózatànak
kièpítèsèt, hasznàlt lakàsok elektromos hàlózatànak felújítàsàt,
apróbb villanyszerelèsi munkàk
elvègzèsèt. Rövid hatàridővel,
szàmlàval rendelkezem.Elèrhetősèg:
06-30-460-6173
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel,
hétvégén is, garanciával! 06-70
/233-0673
PALATETŐ bontás nélküli felújítása
színes, mintás, bitumenes zsindel�lyel. Ingyenes árajánlat készítés.Kedvezmény:-10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu
Kőműves munkák! Vakolás: 1400 Ft/
nm, falazás: 3200 Ft/nm, hőszigetelés, dryvit: 4800 Ft/nm, laminált parketta: 1200 Ft/nm, burkolás: 4800 Ft/
nm. 06-70-327-3887
Ács, tetőfedő munkákat vállalunk,
javítást, cserepes lemez felrakást.
06308286683
Tetőfedő, bádogos, ács munkát
vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés. 0620
/281-2547
JÁRMŰ

www.vihariauto.hu

KÖLTÖZTETÉS-LOMTALANÍTÁSBONTÁS Proﬁ rakodókkal.
Igény szerint raktározással.
VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

Éjfélig nyitvatartó, esztergomkertvárosi Pala pizzériába gyakorlattal rendelkező konyhalányt keresünk! +3630 277 1822
Hunmetal Kft. Kesztölcre kétműszakos munkarendbe könnyű betanított munkára női dolgozót felvesz.
06-70-673-7316
Kőművest, festőt, villanyszerelőt
felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev 06-70/220-4034
Keresek önállóan dolgozni tudó
gipszkartonszerelőt és szobafestőt.
06-20/334-7025
Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és munkájára igényes női, konyhai munkatársat keres. 06-20
-365-9493
Racing Büfé (Tokodaltáró) pizzafutárt
keres (saját autóval rendelkezzen)
06-20-365-9493
Exkluzív étterembe, Párkányba keresünk főszakácsot, pizzaszakácsot,
illetve egy jól működő pékségbe péket, péksegédet, és cukrászt,
akár pályakezdő is lehet. Igény szerint szállást is biztosítunk! freshpek@
gmail.com, 00421-905-665-946
A Herceghalom Interat Zrt.bicskei telephelyére mezõgazdasági
gépszerelõ, lakatos munkatársat
keres teljes munkaidõben.Önéletrajzát bérigényének megjelölésével
a felfoldi.andrea@suzuki-interat.hu
e-mail címre várjuk.
Művezetőt, gépkezelőt, sofőrt keresünk földmunkákhoz. Érdeklődni:
Pro-Money Kft. +36-20/974-9358
Kőművest, betanított kőművest és
segédmunkást felvesz esztergomi építőipari cég (Molnár és Molnár
Kft.) Esztergom és Dorog környékéről. +36 20 953-7716
RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 30/9945943
VEGYES

Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, és ezek alkatrészeit: BMW,
Zündapp, Csepel, Pannónia, Jawa,
Simson, MZ, Romet, lehet hiányos,
üzemképtelen, minden érdekel, házhoz megyek, készpénzzel fizetek!
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 0630 -403-1431

Katalizátor felvásárlás magas áron!
06-70-424-0457
ICOPAL első osztályú zsindelytekercs
E-G 4 S/K MB 8x10m eladó! 0620
8015604
Felvásárlás! Simson, Berva, Panni,
mindenféle motorkerékpár. Elfekvő alkatrészkészlet, árukészlet.
06706503168

SZOLGÁLTATÁS

ÁLLÁS

TÁRSKERESŐ

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477
Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor
06-20-321-0601

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

170 cm magas, 70 kg, barna hajú,
55 éves, egyedülálló férfi rendezett
anyagiakkal 40-50 éves hölgytársát
keresi Esztergom és Dorog környékén. 06-30-3066965

ÁLLAT

Napos és előnevelt csirke kapható!
Baromfikeltető, Pomáz, Bethlen G. u.
1/a. 06-26/325-869

														
7

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

A március hónapban érvényes kuponjaink értéke:
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Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!
A nyitvatartás a koronavírus járvány miatt
a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

AIRSOFT KÉS

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Nyitva
minden nap 12-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

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

Ft

www.palapizza.hu
06(33)435-704
06(30)46-47-850

VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása,
villanyóra szerelés
(áthelyezés, teljesítmény
növelés, új kiépítés)

Tel.: 06-20/254-7428,
06-31/318-2609

655365
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TŰZIFA AKCIÓ!
ESZTERGOM

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

13.000 Ft/m3
Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

06 33 400 748
Keressétek megújult étlapunkat!
NYITVA TARTÁS:
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
Már a

-en és a
-n is megtaláltok!

17.000 Ft/m3

AA 5838419

Esztergom, Esztergom kertváros,
Szamárhegy, Búbánatvölgy, Dorog, Tát
Pilismarót, Csolnok, Kesztölc

16.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/

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

AA5998427

FARM BURGER

Mikrola-Autó-Fix Kft.
Kis Róbert 06-70/670-2866

18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m3

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

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

TŰZIFA
TÖLGY, CSER
ömlesztve:

31 000 Ft/m3

AKCIÓS

1m x 1m x 1,7m (erdei köbméter)
KÉT KÖBMÉTER FELETT DÍJTALAN SZÁLLÍTÁS!
EUTR: AA5847510

Tel.:06-30/524-5727

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

Co2-hegesztőket
keresünk Gödöllőre
Elvárás: szakirányú szakmunkás
végzettség
Előny: érvényes tűzvédelmi vizsga,
emelőgépkezelő végzettség

Nettó 2000Ft / óradíj
Továbbá keresünk festőt, szerelőt,
csomagolót, hidraulika szerelőt
Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• kiemelten magas bérezés
• 100%-os utazási támogatás,
50km-es vonzáskörzetben
• munkaruhát, bakancsot
biztosítunk
femipar.munka18@gmail.com
COR-TEX EURO Kft.
+36/70-884-4955

PALATETŐK

Bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, mintás,
3D-s zsindelylemez ráolvasztással, 15 év garanciával,
referenciákkal. Tetőfelújítások, átfedések,
javítások. Korrekt ár, precíz munka.

AA 585 1199

A KC I Ó!

50%

ingyen kéményfelújítás,
ereszcsatorna felszerelés.

Amíg a készlet tart, nagy tételben is!

06-30-295-5994
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

GENERÁLKIVITELEZÉS
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:
•tetőmunkák
•hőszigetelés

2021. 04. 15-ig 15-25% kedvezmény!
MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK,
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

Tel.:06-20/328-0466

•házbővítés
•kőműves munkák

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

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

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ
2534 Tát, József A. u. 27. |
Tel.: +36-33/504-920

Nyitva: H-P: 7.00-16.00, Szo: 8.00-12.00

FÜRDÔSZOBA BÚTOROK,
SZANITEREK, KIEGÉSZÍTÔK

FÜRDÕSZOBA SZALON

Cím: Esztergom, Táti út 20. |
E-mail: csempe.poliforg@gmail.com
Fürdõszoba szalon +36-30/837-4361 |
Barkácsbolt: +36-33/311-201

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK
hatalmas választékban

A képek illusztrációk.

Üzletünkben
prémium
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK,
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

TÁTON, termelőtől jó
minőségű, SÁRGA burgonya
főzésre és sütésre is
kiválóan alkalmas, eladó
15 kg-os kiszerelésben.

Megbízható minőség,
teljeskörű garancia!

TAVASZI-NYÁRI előjegyzőknek

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

BURGONYA
VÁSÁR!

FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK
a praktikusság jegyében

BÚTORLAP SZABÁSZAT
A környék legmodernebb gépparkjával várjuk a tisztelt
megrendelőink méretre vágási igényeit, néhány napos határidővel.

TERMÉKKÍNÁLATUNK:

· OSB lapok, rétegelt lemezek, munkaés bútorlapok
· Tolóajtók, fémrácsok, fogantyúk
· Bútordíszítô elemek, Blum vasalatok
· Csempék, járólapok, szaniterek, mosogatók
· Zuhanykabinok, kádak, zuhanyajtók
· Fürdôszoba bútorok, WC-k, mosdók
· Murexin csemperagasztók, fugák, mûanyag
és fém élvédôk
· ipari és barkács gépek
· Milesi festékek

