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OS
AT !
M
A
K
LY IÓ
FO AKC

OPTIC WORLD DOROG • Bécsi út 51. • +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193
Amennyiben a vizsgálat után szemüvegét üzletünkben vásárolja meg, a látásvizsgálat írásos eredményét
térítésmentesen rendelkezésére bocsátjuk, így a látásvizsgálast ingyenes. Egyéb esetben látásvizsgálat
eredményéről szóban tájékoztatjuk Önt. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu/ingyenes-latasvizsgalat

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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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

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.

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK
AMIT KÍNÁLUNK:

- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- igény esetén heti/ 2 heti fizetés
- biztos, hosszú távú
munkalehetőség

ELVÁRÁSAINK:

- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat

Jelentkezni 06-20/351-7024

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.)

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.
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

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

A Baumit Kft. – amely osztrák tulajdonban lévő, nemzetközi építőanyag-ipari konszern magyarországi leányvállalata
– 1990-es alapítása óta mára a hazai építőipar vezető cégei
közé tartozik. Tevékenységét innovatív építőipari termékek,
vevőorientált szolgáltatások és dinamikus fejlődés jellemzi.

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az
alábbi munkakör betöltésére:

ÁRUMOZGATÓ
TARGONCÁS
munkatársat keresünk
dorogi üzemünkbe,
kétműszakos munkarendbe

Feladatok:





késztermék raklapos mozgatása
tehergépjárművek rakodása
áruátvétel, árubetárolás
egyéb raktári feladatok ellátása

Akit keresünk:

 targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkezzen 3312, 3324
gépcsoportokra
 stabil, hosszútávú munkát szeretne
 önállóan és csapatban is felelősségteljesen végzi a
munkáját
 előnyt jelent raktározási, logisztikai és számítástechnikai
ismeretek

Amit kínálunk:






a munkavégzéshez színvonalas vállalati környezetet
versenyképes jövedelmet
béren kívüli juttatási csomagot
munkába járási költségtérítést
fejlődési lehetőséget

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2021. április 16-ig
várjuk az allas@baumit.hu e-mail címre!
Érdeklődni lehet +36 30 8626064 telefonszámon.

SÍKKÖSZÖRŰS
FŐBB FELADATOK:

MUNKAREND:

ELVÁRÁSOK:

AMIT KÍNÁLUNK:

• Több műszakos, 8 órás

• Síkköszörűn történő fémmegmunkálás

• Felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés

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

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

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

KŐMŰVEST,
FESTŐT,
VILLANYSZERELŐT
felveszek!
Hívj bizalommal!
Kecskés Tamás e.v.
Tel: 06-70/220-4034

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi

PALA PIZZÉRIÁBA
gyakorlattal rendelkező

KONYHALÁNYT
keresünk!

+36/30 277 1822
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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ÉPÍTS KARRIERT,
ÉPÍTS SUZUKIT!
LEGYÉL TE IS
MUNKATÁRSUNK
ESZTERGOMI
GYÁRUNKBAN
Belépés már a felvételi
nap hetében!

e m e l ke d te k

Miért érdemes csatlakoznod?

+15%

15%-kal megemelt
kezdőbér.

Mert a jó fizetésen felül
pótlékokat és SZÉP-kártya
juttatást is biztosítunk.

Mert napi egyszeri,
ingyenes melegétkezés
is jár dolgozóinknak.

Mert ingyenes szálláslehetőséget biztosítunk
távolról érkező kollégáinknak.

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

Mert ingyenes, modern buszjárattal utazhatsz munkába
Esztergom 40 km-es körzetéből.

Mert nálunk van előrelépési
lehetőség (akár 1 év után csoportvezető-helyettesi pozícióba).

Mert 8 órás munkarendben
dolgozhatsz, két műszakban,
jól tervezhető munkaidőbeosztásban.

Jelentkezz még ma megújult karrieroldalunkon:

karrier.suzuki.hu, ahol részletes információt kapsz
felvételi folyamatunkról, vagy lépj velünk kapcsolatba
Mert ha Suzukis vagy,
árengedménnyel juthatsz
Suzuki típusú autóhoz.

a +36

70 795 3410-es telefonszámon!

Az információk tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő belső szabályzatoknak megfelelően.
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REKLÁMÚJSÁG
TERJESZTŐKET

keresünk
DOROG,
LEÁNYVÁR
CSOLNOK,
SÁRISÁP,
KESZTÖLC,
PILISCSÉV
területekre!

06-33/403-703
esztergom@szuperinfo.hu

Kedves Hirdetôink, Olvasóink!
Az új rendelet miatt március 8-tól bizonytalan
ideig a személyes hirdetésfeladás,
ügyintézés irodánkban szünetel.
A hirdetéseket az alábbi módokon tudják leadni:
E-mailben  esztergom@szuperinfo.hu
Telefonon  06-33-403-703 06-30-692-1256
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEINK:
• 14. hét, április 9.
• 15. hét, április 16.
• 16. hét, április 23.
• 17. hét, április 30.

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ
munkakörbe és

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
MUNKAVÁLLALÓKAT

UDVAROS munkakörbe

Lapzárta:
kedd 12 óra

Újságunk NYOMTATOTT és ONLINE formában továbbra is megjelenik:
szuperinfoesztergom.hu
facebook.com/szuperinfo.esztergomkorzeti
Bármilyen változás esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket!

Megértésüket köszönjük!

Vigyázzunk magukra és egymásra!

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.
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Húsvéti
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melléklet

MIÉRT ESZÜNK SONKÁT HÚSVÉTKOR?
A HÚSVÉT A KERESZTÉNYSÉG MÁSODIK LEGNAGYOBB ÜNNEPE, IDŐPONTJA A TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG UTÁNI ELSŐ HOLDTÖLTÉT KÖVETŐ VASÁRNAP. A HÚSVÉTI
HAGYOMÁNYOK, SZOKÁSOK ÉS ÉTELEK RÉSZBEN A ZSIDÓ ÜNNEP, A KERESZTÉNYSÉG ÉS ŐSI TERMÉKENYSÉGRÍTUSOK MARADVÁNYAI. MEGNÉZTÜK AZT IS, HOGYAN
KERÜL A SONKA AZ ÜNNEPI ASZTALRA.
A keresztények húsvétkor
Jézus feltámadását, az emberiség
megváltását ünneplik. De erre az
időszakra estek a kereszténység előtti
pogány termékenységi ünnepek
is, így a húsvéti ünnepkörhöz

kapcsolódó, részben még ma is élő
népszokásaink nagy része szintén
a megújuláshoz, a természet
felébresztéséhez, a termékenységhez
kötődik.
A húsvét összefügg a zsidó
Pészach ünnepével is, amikor az
Egyiptomból való kivonulásra – az
utolsó csapásként a halál angyala
magával ragadott minden elsőszülött
fiút, a zsidók Isten parancsának
engedelmeskedve azonban bárányt
áldoztak, bekenve vérével ajtóikat,
így őket elkerülte az öldöklés –
emlékeznek. A Pészach ünnepének
előestéjén fogyasztják el a szokásos
Széder esti vacsorát, amely élesztő
nélküli kenyérből és borból áll.

VÉGE A HÚSMENTES HETEKNEK
Ahogy a húsvét magyar neve is
kifejezi, a negyvennapos böjt után
vége a hústól való tartózkodásnak.
Korábban
valóban
komolyan
gondolták a húsvét előtti böjtös
időszakot, amely hamvazószerdával
kezdődően nagyszombaton este
ért véget. A negyven nap alatt
nem fogyasztottak húsételt, a hal
megengedett volt, de többnyire
asszalt gyümölcsöt, kenyeret,
tésztát,
zöldséget
ettek.
A
hagyomány azonban mára jócskán
megenyhült – noha ismét nagy
divatja lett a rövidebb böjtöknek, a
testi megtisztulásnak, és nem csak
a hívők körében –, sokan csak a
nagyhéten böjtölnek, a legszigorúbb

böjti nap pedig a nagypéntek, Jézus
kereszthalálának napja.
A nagyhét szintén jeles nap-ja a
Zöldcsütörtök, amelynek leginkább
Németországban van hagyománya,
ilyenkor zöld böjti ételeket, spe-

nótot, sóskát, zöld spárgát esznek.
Keresztény források szerint az
utolsó vacsora emlékének ünnepe
ez, és vélhetően a 12. század végéig
használt zöld színű miseruhára
utalhat. Ám a zöld étel a bő termést
is szimbolizálja, így feltételezhető,
hogy a termékenységrítusokhoz is
legalább annyi köze van, mint a
kereszténységhez.

A HÚSVÉTI ASZTAL
Húsvétvasárnaphoz kötődik
az ételszentelés is, a hagyományos
húsvéti ételeket – bárány, sonka,
kalács, tojás – a templomban
megáldja a pap. A bárány Jézust
szimbolizálja,
aki
áldozati
bárányként halt kereszthalált az
emberiség megváltásáért. Noha
Magyarországon a bárány nem
annyira szerves része a húsvétnak,
Európa már országaiban a
bárányhús fogyasztása szorosan
kötődik az ünnephez.
Nálunk nagyobb szerep jut a
sonkának, amely szintén Jézust
szimbolizálja. De hogyan kerül
a húsvéti asztalra? A sonka a
hagyományos paraszti házaknál
a téli disznóvágáskor került a
füstölőbe, a nagyböjt alatt pedig
nem lehetett elfogyasztani, csak a
böjt elmúltával. Ez a szokás pedig
nagyon jól megmaradt: piackutatók
adatai szerint orszá-gosan hétezer
tonna főtt sonkát is képesek
vagyunk megenni húsvét körül.

Húsvétkor a kalácsnak is a
sonka és a tojás mellett a helye. A
kalács, a kenyérhez hasonlóan ősi
áldozati étel, a bőséget, a jólétet
és az életet is jelenti. Európában
a legerősebb hagyománya az
olaszoknál van a húsvéti kalács
sütésének, mégpedig a galamb
formára alakított foszlós kelt
tésztából készültnek. A galamb a
béke jelképe, és egyben az új életet
is szimbolizálja, ugyanúgy, mint
nálunk a tojás.
A tojás a termékenység és az
újjászületés legősibb szimbóluma,
de kifejezi a családi összetartozást
is. A hagyomány szerint azért
kell a család tagjainak közösen
elfogyasztaniuk a húsvéti tojást,
hogy ha netán egyszer eltévednek,
visszataláljanak
egymáshoz.
De helyet kap még a húsvéti
asztalon a bor is, amelyet Jézus
vérével azonosítanak, illetve a
templomban megszentelt barka

is, amely eredetileg azokat a
pálmaágakat helyettesíti, ame-lyeket
alatt Virágvasárnap Jézus bevonult
Jeruzsálembe. A néphit gyógyító
erőt tulajdonított a barkának, ezért
az ünnep után is megőrízték. Míg a
megszentelt kalács morzsáit a tyúkok
elé szórva azt remélték, hogy több
tojás lesz.

NÉPI HAGYOMÁNYOK
A már említett ételszentelés
mellett más szokások is kapcsolódtak az ünnephez, Nagypéntekhez például különféle babonás
félelmek is. E napon például
tiltották az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem
sütöttek kenyeret, nem mostak, nem
fontak. Napfelkelte előtt „hajnali
aranyvízzel”, azaz friss kútvizzel
kellett mosa-kodni, úgy tartottak,
hogy az véd a betegségek ellen.
A tűz- és vízszentelés pedig már

Nagyszombathoz kötődik, ahogy a
feltámadási körmenet is.
Az egyik legismertebb, fő-leg
vidéken élő népszokás a húsvéthétfői
locsolás, régen egy vödör vízzel
öntötték le a lányokat, ma már
mindezt kölnivel teszik, ha teszik
egyáltalán. A locsolásért cserébe
pedig festett, díszített tojást adtak
a lányok. A locsolás helyett néhány
faluban a húsvéti vesszőzés élt, és
ahogy a locsolás ez is a megtisztulást
és a termékenységet hivatott elősegíteni – ezek is kiválóan utalnak
az ünnep tavaszköszöntő jellegére.
Érdekes szokásként élt még az
úgynevezett komatálküldés is:
Húsvétvasárnap után egy héttel,
Fehérvasárnap a lányok húsvéti
ételekből álló tálat küldtek egymásnak, ezzel megpecsételve
barátságukat; de jegyesek is küldtek
egymásnak ilyeneket, csak azt már
mátkatálnak nevezték.

Forrás: HVG
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MIÉRT A NYUSZI TOJJA A HÚSVÉTI TOJÁSOKAT?
A húsvéthoz számos jól ismert szokás kapcsolódik, így többek között a locsolkodás és a tojásfestés is, csakúgy, mint
a húsvéti nyúl hagyománya. E szokások részben a keresztény, részben pedig ősi pogány szokásokhoz kapcsolódnak.
A HÚSVÉT A ZSIDÓ-KERESZTÉNY
HAGYOMÁNYBAN
Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe a keresztény egyház
legfontosabb eseménye, az „ünnepek ünnepe” (solemnitas
solemnitatum). A 325-ös niceai zsinat döntése szerint időpontja
a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte
utáni első vasárnap. Az egyház valamennyi mozgó ünnepe ehhez
igazodik. A zsinatot a római császár Nagy Konstantin hívta össze,
hogy bevezessen néhány naptári szabályt. JÉZUST A ZSIDÓ
HÚSVÉT – PÉSZAH – ELŐTT ÍTÉLTE HALÁLRA PONCIUS
PILÁTUS.
A zsidók a pészahkor az Egyiptomból való kivonulást,
megszabadulást ünneplik, amikor a fáraó az egyiptomi tíz
csapás után elengedte őket, valamint azt, hogy a tizedik csapás,
az elsőszülöttek halála a zsidókat nem érintette, mert megjelölték
a házukat bárányvérrel, így a Halál Angyala tudta, hogy e házakat
el kell kerülnie.

MIÉRT PONT A NYÚL ÉS A TOJÁS?

más vallások tradícióit, hogy saját vallásukat elfogadtassák. Sok
mai keresztény szokás már az ősi világok kultúráiból származik.
Például néhány helyen a hagyományos húsvéti lakoma a bárány,
amely a zsidó pészah ünnepkor került az asztalra.

EOSTRE, A TITOKZATOS NYÚLFEJŰ
GERMÁN ISTEN
Vannak tudósok, akik úgy vélik, hogy a húsvéti nyúl még
a Krisztus előtti pogány hagyományokra vezethető vissza.
Elterjedt az a magyarázat, miszerint Eostre (Ostara) germán
istennő, a tavasz és termékenység nyúlfejű úrnője a húsvéti nyuszi
pogány őse. Egyik történet szerint Eostre kedvenc madarát nyúllá
változtatta, ezzel szórakoztatva a gyerekeket, és az átváltozott
madár hamarosan színes tojásokat tojt, melyeket az istennő a
gyerekeknek adott.
Valójában semmilyen bizonyíték sincs, hogy Eostre
létezett volna, és AZ AJÁNDÉKOZÓ NYÚL IS CSAK A 16.
SZÁZADTÓL JELENT MEG.

A húsvét szó jelentése, hogy a 40 napos
böjt leteltével – amely hamvazószerdától
nagyszombatig tart – húst vételezhetnek
magukhoz a hívek, vagyis letelt a böjt. A
húsvéthoz számos népszokás kapcsolódik,
legelterjedtebb a tojást tojó húsvéti nyuszi.
De hogy miért pont a nyúl és miért a tojás,
erre többféle magyarázat is létezik.

A HÚSVÉTI NYÚL VILÁGHÓDÍTÓ ÚTJÁRA
INDUL
A húsvéti nyúl eredete igencsak homályos, Németországból
ered, az 1500-as évekből több feljegyzés is található róla. Az
egyik, hogy egy szegény asszony nem tudta megajándékozni
gyermekeit húsvétkor, ezért befestett néhány tojást, és elrejtette
egy fészekben. Másnap, AMIKOR A GYEREKEK KERESTÉK
A TOJÁSOKAT, EGY NYÚL SZÖKKENT KI A FÉSZEKBŐL,
ÉS ELUGR ÁLT.
Az 1700-as években a német bevándorlók révén a húsvéti nyuszi
elterjedt az Amerikai Egyesült Államokban is.
A tavaszi napéjegyenlőséget szinte minden kultúrában
megünnepelték, tavaszi, nyári, őszi, téli napéjegyenlőséget
különleges napnak tartották. Nagyon valószínű, hogy pogány
tradíciókban gyökeredzik, és bár sok történész tagadja, a
bizonyítékok arra utalnak, hogy a keresztények magukévá tették

A tojásfestés eredetével kapcsolatosan több mondát is
ismerünk:
Egy régi magyar, Gyula környékéről származó monda szerint egy
asszony éppen a színben szedte a tojásokat, mikor meghallotta a
hírt: Krisztus feltámadott. Sietett elmesélni a szomszédoknak,
de azok nem hitték, azt mondták neki: úgy igaz, hogy Krisztus
feltámadt, ahogy piros a tojás a kötődben. Ekkor minden tojás
hirtelen megpirosodott.
A körmendiek hite szerint amikor megfeszítették Jézust,
odament egy asszony, kosarában tojásokkal. Letette a kosarát
és imádkozott. Egyszer csak egy csepp vér csöppent az egyik
tojásra bepirosítva azt.
Egy lengyel legenda szerint Mária zokogva tojást adott a
keresztre feszített Jézust őrző katonáknak, és a tojásokra hullt
könnycseppek ragyogó színű pöttyökké váltak.
Egy másik lengyel legenda, hogy Mária Magdaléna ment
őrizni Jézus sírját, és egy kosár tojást vitt éteknek. Amikor
levette a kendőt a kosárról, azok gyönyörű
szivárványszínben tündököltek.
Maga a tojásdíszítés az ősi kultúrákban
is gyakorlat volt már több ezer évvel ezelőtt,
amit régészeti leletek igazolnak: az ókori
egyiptomiak, görögök, rómaiak, perzsák, és
a korai keresztények is díszítettek tojásokat,
ők pirosra festették Krisztus vérének
szimbólumaként. A húsvéti tojásfestésről első
írásos emlék Srassbourgból származik, 1615-ből.

A
tavaszt
minden
kultúrában
megünnepelték. Lévén a nyúl szapora állat,
több ezer éve a születés és új élet kezdetének
jelképe, szintúgy a tojás. A húsvéti nyúl és
a tojás díszítése eredetileg nem keresztény
szokás volt, a pogány hagyományok idővel
összeolvadtak a keresztény kultusszal, mint
több más esetben is. Az egyház igyekezett
kereszténnyé tenni a pogány szokásokat,
ünnepeket. A 12. SZÁZAD ÓTA A TOJÁS
SZENTELMÉNY.
A díszített húsvéti tojás Kelet-Európára
jellemző, Közép- és Nyugat-Európában egy
színűre festik, egy-egy helyen szokás csak
díszíteni.

MIÉRT FESTJÜK PIROSRA A HÚSVÉTI
TOJÁSOKAT?

A TOJÁS ÉS A KERESZTSÉG
Régen csak a keresztszülők adtak húsvétkor
tojást keresztgyermekeiknek, ezzel emlékeztetve
őket a keresztség szentségével a nevükben
vállalt kötelességekre és a megváltás örömére.
Az ősegyházban nagyszombat éjszakáján
keresztelték meg a katekumenokat. Ők azok
az emberek, akik nem részesültek a keresztség
szentségében, vagy olyan pogányok, zsidók
voltak, akik a keresztény hitre kívántak áttérni.
Eostre istennő a 19. században bukkant fel, akkor kötötték
össze a húsvéti nyúllal. Bár Bede Venerabilis (Szent Bede)
középkori northumbriai szerzetes, történetíró művében egy
röpke megjegyzés erejéig megemlíti, hogy feltehetőleg e pogány
istennőtől eredeztethető a húsvéti nyúl, de nem kizárt, hogy csak
utólag illesztették bele a könyvébe.

HÚSVÉTI TOJÁS, AZ ÚJJÁSZÜLETÉS
SZIMBÓLUMA
A tojás évezredek óta az élet, az újjászületés, a
világegyetem archaikus jelképe, és a múltban úgy tartották,
varázserővel rendelkezik. A korai keresztényeknél A TOJÁS
SZIMBOLIZÁLJA JÉZUS FELTÁMADÁSÁT ÉS AZ EMBER
ÚJJÁSZÜLETÉSÉT: ahogy a tojásból új élet kél, ahogy kibújik
belőle a kiscsirke, úgy támad fel sírjából Krisztus is. A tojáshéj
jelképezi az Ószövetséget, belseje az Újszövetséget, piros színe
Krisztus vérét, belső festetlen része Krisztus verejtékét.

A már megkereszteltek pedig ezen az éjszakán megújíthatták
fogadalmukat.
Később ez a szokás elmúlt, de a tojásajándékozás
fennmaradt, és már nem csak a keresztszülők adhattak tojást
a keresztgyermekeiknek. XII. Pius pápa hozta vissza e szokást
1955-ben egy liturgikus rendelkezésében. A locsolkodó fiúknak is
piros vagy hímes tojást adnak a leányok. A LOCSOLKODÁSSAL
ARRA EMLÉKEZÜNK, HOGY A JÉZUS FELTÁMADÁSÁT
HÍRÜL VIVŐ ASSZONYOKAT A KATONÁK ÉS A ZSIDÓK
LELOCSOLTÁK, HOGY ELHALLGASSANAK.
A víz ezenkívül a keresztségre is utal. A cukor- és csokoládétojások ajándékozása az 1800-as években Németországban
kezdődött el.
Forrás: origo
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FARM BURGER
ESZTERGOM

Duguláselhárítás
+36-70/624-20-81

Gabó duguláselhárítás

TŰZIFA

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

06-33-400-748

atos ÉTLAPUNKAT!
KERESSÉTEK
yamMEGÚJULT

Fol IÓK!
Már
AaKC -en és a

NYITVA TARTÁS: Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
-n is megtaláltok!

Bomstal garázsok

0 Ft

t t t

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

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

Tel.:06-30/524-5727

TŰZIFA

hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m)

Tölgy, bükk, gyertyán =
Akác =
Hárs =

16.000 Ft
17.000 Ft
13.000 Ft

E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

•házbővítés
•tetőmunkák
•kőműves
•hőszigetelés
munkák
CSAK

KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

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

MANDL TESTVÉREK
GIPSZKARTONSZERELÉS

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!
AA 5833492

3x5 m-es
színes Bomstal
garázsok,
horganyzott acél
vázszerkezettel*

Megrendelés:
06-30/747-7376
06-30/748-5923
www.bomstal.hu

0 Ft

323.50

2x3 m-es
tárolók
három
színben*

0 Ft
135.00

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

AKCIÓS

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

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

+36-20/4450-159
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

3x5 m-es
nyeregtető,
billenő kapu,
több színben

középszürke
csontszín
törtfehér

31 000 Ft/m3

GENERÁLKIVITELEZÉS

Szekér István

190.00

* Három színben:

TÖLGY, CSER
ömlesztve:

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

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

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

AA 5838419

zetes

ke
Acélszer

Megbízható
minőség,
teljeskörű garancia!

0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése
cső és csatorna törés javítása

16.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
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

„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

www.mandligipsz.hu
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TETŐKLINIKA

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK BONTÁS NÉLKÜLI
FELÚJÍTÁSA, BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, VAGY
ÁTFEDÉSE OLCSÓ MEGOLDÁSSAL,
ZSINDELYEZÉSSEL IS.
ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, KÜLSŐ
HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA.

BURGONYA
VÁSÁR!

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás,

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

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

Amíg a készlet tart, nagy tételben is!

50% ereszcsatorna felszerelés.
TAVASZI-NYÁRI feliratkozóknak
2021.04.15-IG 15-25% kedvezmény!

06-20/931-31-52

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

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester

B
ARTA
I N G AT L A N I R O D A
25 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK
AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!
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.

2021-es évben is kedvező
feltételekkel várjuk kedves
meglévő, visszatérő és
leendő, új ügyfeleinket:
· Mindössze CSAK 2% munkadíj
eladáskor
· Nálunk NINCS kizárólagosság
· Nálunk NINCS ÁFA
· Vevők felé INGYENESEK
szolgáltatásaink

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936;
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó lakás Esztergom, Budai
lakótelepen, III. emeleti, 49m2,
2 szoba. Új, műanyag nyílászárók, redőnnyel, szúnyoghálóval ellátva, egyedi mérőórás fűtés. Irányár: 20 Millió Ft
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban,
Szentgyörgymezőn. I. emeleti, 1,5 szoba, 43m2, jó állapotú, műanyag nyílászárók, villany központifűtés, hőszigetelt
homlokzat, klíma. 2,5 - 3 szobás lakáscsere beszámít érték
egyeztetéssel. Irányár: 18,5 Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban, Szentgyörgymezőn eladó családi ház.
732m2 telken 160m2, 2 szint,
5,5 szoba, terasz, garázs, a teljes épület alatt szuterén, gázközpontifűtés Irányár: 52MFt
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. Fix ár: 22,5MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergom, Bánomi
lakótelepen. Távfűtéses, felújítandó, 4. emeleti, 55m2-es, 2
szoba + hallos + erkélyes. Irányár: 18,5MFt 20/336-4936
Dorogon, a Fáy ltp.-en,
4. emeleti, felújított lakás
ELADÓ. Irányár: 18,5 MFt.
06-30-287-6343

KERESEK

készpénzért

ELADÓ

lakásokat.
Tel: 06-20/9791-796
Eladó sorház Esztergom déli
városrészében, 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, egyszintes fejújítandó családi ház.
2006-ban épült, könnyű szerkezetes, 300m2 telek, 3 szoba+ nappali,101m2 vegyes
központi fűtés. Ár: 16MFt
20/336-4936
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 Esztergomkertvárosban. 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
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
szoba, étkező + terasz. Kondenzációs kazán, panorámás
kilátás, új nyílászárók, cseréptető. Irányár: 45 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
BÉRLEMÉNY

Kiadó, új építésű lakások
Esztergomban, 2 szobásak,
52-55m2, ház központifűtés az
épületben, olcsó rezsivel. Bérleti díj: 140’000Ft / hó + rezsi +
2 havi kaució 20/336-4936
Kiadó családi ház Esztergomban az Eötvös utcában. Bútorozott, 90m2, 2 szoba + étkezős konyha, gáz központifűtés.
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi
kaució 20/336-4936
Kiadó 2 szobás és erkélyes
lakások Esztergom, Bánomi és
Budai lakótelepen II. és IV. emelet. 50m2, részben bútorozott,
bútorok megegyezés szerint.
90-120 ezer Ft / 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.
06-30-683-0772
SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477
Döntés nélküli favágás alpintechnikával! Veszélyessé vált
fák lebontása, gallyazás, faápolás, veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, biztonságosan!
30/6197671
Sitt, szemét, veszélyes hulladék szállítását, költöztetést
OLCSÓN vállalunk a nap bármely szakaszában, hétvégén
is! 06-30-273-3017
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves e.v.
06-70-673-6066
Duguláselhárítás 06-20348 -8720
Villanyszerelést
vállalok!
06-70-220-4034
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Tel.:06-70/941-7152

Vállalok szobafestést, mázolást, és laminált parketta lerakását. 06-70-263-6464
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, kúpozást,
cserepeslemezelést, ereszcsatornázást, széldeszkázást,
hőszigetelést, tájházak renoválását, lakásfelújítást. Kiszállás
ingyenes. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény 2021. április 30-ig.
06-30-375-9762. 06-70655-9878. 06-20-626-3481.
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Nyílászárók szigetelése, pas�szítása, beállítása, zárvasalat,
szellőzőbeépítés!
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók, javítása, készítése! Penészmentesítés www.peneszeltavolitasa.hu
06(30)294-6022
Villanyszerelés! Házak, lakások felújítása, villanyóra szerelés (áthelyezés, teljesítmény
növelés, új kiépítés) 06-20254-7428, 06-31-318-2609
Duguláselhárítás falbontás
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás
géppel, hétvégén is, garanciával! 06-70/233-0673
PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel. 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
Kúttisztítást,
fertőtlenítést, iszaptalanítást, kútmélyítést, valamint fakivágást vállalok (fenyő, dió stb.).
06-30/951-0378
Trélerezést vállalok 0-24 órában. 06(70)589-0884
Sürgősen vállalok tetőfedő,
bádogos, ács munkát, tetőjavítást. 0620/203-5289
Ács, tetőfedő, bádogos! Mindenféle bádogos munkát, ereszcsatorna készítését, régi tetők
felújítását és javítását, széldeszkázását, tető mosást, festést és Lindab lemezelést vállalunk +3620/767-6438;
+3670/268-3741
Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok azonnali kezdéssel.
Cserepes lemezből, cserépből,
zsindelyből, lapostető szigetelés. 0620/537-6133

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

06-30/529-82-44

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

www.vihariauto.hu
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
Megunt vagy használt roncsautóját hivatalos adásvételi szerződéssel megvásárolom!
06-30-273-3017
ÁLLÁS

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
Racing Büfé (Tokodaltáró)
önmagára, és munkájára igényes női, konyhai munkatársat
keres. 06-20-365-9493
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel.
Önéletrajzot a vozakbau@gmail.
com címre kérjük. Vozák Csanád
e.v. 06(30)454-4276
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 mezőgazdasági
gépszerelő, lakatos munkatársat keres teljes munkaidőben.
Önéletrajzát bérigényének megjelölésével a felföldi.andrea@
suzuki-interat.hu e-mail címre várjuk.
Co2 hegesztő munka Gödöllőn
nettó 2000Ft/óra. Extrackt-Pro
Kft. femipar.munka18@gmail.
com, +36-70-884-4955
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Kőművest, betanított kőművest
és segédmunkást felvesz esztergomi építőipari cég (Molnár
és Molnár Kft.) Esztergom és
Dorog környékéről. +36 20
953-7716
Keresek önállóan dolgozni tudó
gipszkartonszerelőt és szobafestőt. 06-20/334-7025
Poszpisek Árpád ácsmester felvételre keres ács szakmunkást,
ács betanított munkást, illetve
segédmunkást tokod-üveggyári telephelyű vállalkozásba. Bér
megegyezés szerint! 06 20
4737 193
RÉGISÉG

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

ÁLLAT

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

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Az április hónapban érvényes kuponjaink értéke:

TÁRSKERESŐ

80 éves, 150/65 hölgy barátként
keres korban hozzáillő, mindenféle káros szenvedélytől mentes, őszinte, megbízható úriembert Esztergom vagy Dorog
környékéről. Várom a válaszokat! Kalandorok kíméljenek!
06-70-705-5618

PALATETŐK

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

A KC I Ó!

50%

ingyen kéményfelújítás,
ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI-NYÁRI előjegyzőknek

VEGYES

2021. 04. 15-ig 15-25% kedvezmény!

ICOPAL első osztályú zsindelytekercs E-G 4 S/K MB 8x10m
eladó! 0620 8015604
HA ELEGED VAN AZONNAL
JELENTKEZZ! Országgyűlési, önkormányzati képviselőjelöltnek, tagtársnak, támogatónak! A Párturalom Felszámolásáért!- HMVSZ, apor45@gmail.
com, +36-70/312-6794

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK,
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

Tel.:06-20/328-0466

LAPZÁRTA:
KEDD 12.00 ÓRA
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Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!
A nyitvatartás a koronavírus járvány miatt
a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

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

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

AIRSOFT KÉS

Ft

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

STREET

FARMER PÓLÓ CIPŐ

2500 Esztergom, Kossuth L.u.78.
H-P: 8-17 SZ: 8-12
Tel.: +36 33 311 505 +36 70 244 3917
bl007munkaruhazat@gmail.com
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Kisbolt, nagy választék!

www.tommarket.hu
HELL

MOKATE

energiaital
dobozos 250 ml

instant kávé 3in1,
XXL, 24x17g

több féle

KÉTHETENTE
AKCIÓ! 2021.04.01-14.

STEFFL

BELVITA

Jó reggelt! keksz 50g

kakaós , mézes-mogyorós,
erdei gyümölcsös

Nyitva: H-Cs: 05-21
P-Sz: 05-00, V: 09-20
Jelen
Jelen korlátozások
korlátozások miatt
miatt üzletünk
üzletünk
minden
minden nap
nap 19
19 óráig
óráig tart
tart nyitva.
nyitva.

www.facebook.com/TomMarketDorog

világos dobozos
sör 0,5 l

DOROG,

Bécsi út 28.

SZELETELT BACON

TRAPPISTA
SAJT

200 g

GYŐRI

Pilóta keksz, 180 g

tripla kakaós,
kakaós krémmel töltve

499 Ft
2495 Ft/kg

599 Ft

159 Ft

1664 Ft/Kg

GLOBETTI
TOPPING

habspray
250 g

636 Ft/l

PÖLÖSKEI

gyümölcsszörp
33%, 1 l

199 Ft
398 Ft/l

TÚRÓ 450 g

99 Ft

1980 Ft/kg

299 Ft

1499 Ft/kg

1661 Ft/kg

LA PERLA

DAWTONA

aprított tonhal

mártás, 360 g
Milánói, Bolognai,
Édes-savanyú

áfonya,
málna,
szamóca

1499 Ft

229 Ft
636 Ft/kg

növényi
olajban

170 g

319 Ft
1876 Ft/kg

FRESH GO

antibakteriális gél
50 ml

299 Ft
1196 Ft/kg

459 Ft
459 Ft/l

499 Ft
1109 Ft/kg

HÚSVÉTI NYITVATARTÁS:

399 Ft
7980 Ft/l

•Dec. 24-25-26-àn: 8-16 óráig
•Dec. 31-én: 08-19 óráig 04.02.(P): 07-16, 04.04.(V) és 04.05.(H): 07-19
•Jan. 1-én: 08-18 óráig Az akciós termékekből csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki.

MOST AJÁNDÉK
KINDER SZENDVICS
MINDEN MAGNUM
MELLÉ!*
Magnum
Impulzus
jégkrém
többféle ízben
88 ml, 90 ml,
110 ml, 120 ml

549 Ft

+

* Minden pálcikás Magnum jégkrém
vásárlása esetén (kivéve Magnum Mini
termékek) egy db Ajándék Kinder Szendvics!

Nálunk SZÉP
kártyával is ﬁzethet!
Az akció csak a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk.

