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FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester

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!

• SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

• SZEMÜVEGJAVÍTÁS • TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
• FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET

• KEDVEZŐ ÁRAK • SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

Egészségpénztári Kártya, SZÉP Kártya elfogadóhely
2510 Dorog, Bécsi út 61. | Tel.: +36 30/311 2296 | +36 33/355-877 | harmoniaoptika@gmail.com | www.harmoniaoptika.hu

harmoniaoptika | Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

30%40%
KEDVEZMÉNY MINDEN 
SZEMÜVEGLENCSÉRE

20%50%
KEDVEZMÉNY 
SZEMÜVEGKERETEKRE

50%
KEDVEZMÉNY 
NAPSZEMÜVEGEKRE

1+1 AKCIÓ

60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

20/779-0354 
70/610-6278

ESZTERGOM, Hősök tere 15. 

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

e s z t e r g o m @ i q t h e r m . h u 
i q t h e r m @ i q t h e r m . h u
w w w . i q t h e r m . h u

(körforgalomnál az orvosi rendelővel 
és a mentő állomással szemben)
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KŐMŰVEST, 
FESTŐT 

FELVESZEK! 
Hívj 

bizalommal! 
KECSKÉS TAMÁS E.V. 

06-70/220-4034

A részletekkel és a jelentkezéssel 
 kapcsolatosan keresd ADÉLT a  
  megadott telefonszámon: 

   06 20 386 1492  
    (H-P: 9-16 óra között)! 
       Csörgess meg és visszahívunk!

AZONNALI 
 ÁLLÁSLEHETŐSÉG   
  PILISSZENTIVÁN 
   LEGNÉPSZERŰBB   
    GYÁRÁBA! 

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.)

Nifast Hungary Kft. állást 
hirdet autóipari területre, az 

alábbi pozícióra:

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! 

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

Tel: 06-20-365-9493

Tokodaltáró
önmagára, 

és munkájára 
igényes 

NŐI 

KONYHAI 
MUNKATÁRSAT 

keres. 

Fényképes önéletrajzát 
bérigény megjelöléssel az  

allas@fmlparts.com
e-mail címen várjuk.

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

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

Pilisvörösvári fémmegmunkáló 
üzemünkbe azonnali 

munkakezdési lehetőséggel

 •CNC  ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ

•CNC MARÓS

•HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁLYOS

• ÖSSZESZERELŐ 
munkatársat keresünk.
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ÉPÍTS KARRIERT,
ÉPÍTS SUZUKIT!
LEGYÉL TE IS  
MUNKATÁRSUNK  
ESZTERGOMI  
GYÁRUNKBAN
Belépés már a felvételi  
nap hetében!

Jelentkezz még ma megújult karrieroldalunkon:  

karrier.suzuki.hu, ahol részletes információt kapsz  

felvételi folyamatunkról, vagy lépj velünk kapcsolatba  

a +36 70 795 3410-es telefonszámon!

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

Miért érdemes csatlakoznod?

emelkedtek

Mert ingyenes szállás -
lehetőséget biztosítunk 
távolról érkező kollégáinknak.

Mert ha Suzukis vagy, 
árengedménnyel juthatsz 
Suzuki típusú autóhoz.

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

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

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

Mert 8 órás munkarendben 
dolgozhatsz, két műszakban, 
jól tervezhető munkaidő- 
beosztásban.

Mert napi egyszeri,  
ingyenes melegétkezés  
is jár dolgozóinknak.

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

15%-kal megemelt 
kezdőbér.

+15%
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BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe és 

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
MUNKAVÁLLALÓKAT

 UDVAROS munkakörbe 

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség
-  Jó fi zikai 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
 

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.

JELENTKEZZ HOZZÁNK!
Éttermi munkatárs

KFC Esztergom Zoltan.Torok@amrest.eu +36 70 529 2417

Rugalmas 
munkaidő

Stabil
 munkahely

Valódi
karrierlehetőség

TE VAGY A TITOK
Nézd meg a mindennapjainkat:      kfccsapat Követem

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös, 
Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Tát,

Leányvár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Párkány
Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, 
Pilisvörösvár, Tinnye, Pilisjászfalu, 

Pilisszentkereszt, Visegrád, Dunabogdány, 
Tahitótfalu, Csobánka, Pomáz, Szentendre

minden pénteken 40000 Példányban
 Lapzárta: Hétfő 16.00 óra

Felelős kiadó: Egom Infó Kft. - 
Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató

Tel.: +36-70/612-8375
Szerkesztőség: 

2510 Dorog, Bécsi út 40.
Tel.: +36-33/403-703  

E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel 
kapcsolatos reklamációt a megjelenést 

követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó 
az elfogadott megrendelés alapján átadott 
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, 

harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 

olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek 
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező következménye-

ket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafi kai  megoldások, 

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

engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu

Éjfélig 
nyitvatartó, 
esztergom-
kertvárosi 

Pala 
pizzériába 

gyakorlattal 
rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822

Keresek önállóan 
dolgozni tudó 

GIPSZKARTON-
SZERELŐT és 

SZOBAFESTŐT. 
Creall Kft  

06-20/334-7025
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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

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. 04. 30-ig 15-25%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

MUNKARUHA
VÉDŐFELSZERELÉS

MILITARY
AIRSOFT   KÉS

STREET
FARMER  PÓLÓ  CIPŐ

2500 Esztergom, Kossuth L.u.78.
H-P: 8-17   SZ: 8-12

Tel.: +36 33 311 505   +36 70 244 3917
bl007munkaruhazat@gmail.com

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!

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

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!

•házbővítés
•kőműves munkák

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!
VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ
Házak, lakások felújítása, 

villanyóra szerelés 
(áthelyezés, teljesítmény 

növelés, új kiépítés)

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

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

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

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

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

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

 
TŰZIFA AKCIÓ!

A
A
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8

3
8

4
1
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Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 

14.000 Ft/m3  

13.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3  

16.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG, 
VILLANYSZERELÉS

• Épületek villamos hálózatának telepítése, felújítása, 
  bővítése
• Elosztótáblák felújítása, bővítése
• Hibakeresés
• EPH rendszer kiépítése
• Nyomvonal kiépítése tűzhelyhez, bojlerhez

SZALAI ÉS TÁRSA
Tel: +36 30 416 9072

RONCS-, ÉS LEJÁRT MŰSZAKIS, 
FORGALOMBÓL KIVONT, ÚTBAN 
LÉVŐ személy-és teherautóját 

adás-vételi szerződéssel 
megvásároljuk, elszállítjuk. 

06-70-397-8434
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések

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

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44
MEGÚJULTUNK: www.banszky.hu 

1998-óta az Önök szolgálatában. 23 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

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

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

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

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

Dömös központjában felújítandó 
panzió és vendéglátóegység eladó. 
Rendezvények, születésnapok, szil-
veszteri partik és esküvők lebonyo-
lítására alkalmas. 1348m2 telek, 
18 szoba fürdő+wc-vel. A panzió 
70 fő befogadására alkalmas, étte-
remmel, konyhával és bárral felsze-
relve, terasszal, udvari parkolóval, 
gáz központifűtés. Irányár: 120 Mil-
lió Ft 20/336-4936

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

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

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

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

Eladó új építésű, erkélyes laká-
sok Esztergomban. 44-78m2-es, 
1 - 2,5 szobás lakások. AAA 
energetikai besorolású, lif-
tes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés.   Irányár: 680’000Ft 
/ m2 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 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 tetőtéri lakás 
Esztergomban. 1szoba + nappali, 
tárolóhelyiség. Házközpontifűtés, 
olcsó rezsi. Hasznos alapterü-
let 58m2 (1,9m-nél magasabb 
területek) Irányár: 32,4Millió Ft 
20/336-4936

Esztergomban eladó családi ház 
a főútvonalon, a Szent Anna temp-
lom (Kerektemplom) közelében. 
800m2 telek, 1 szintes, 4 szobás 
épület. Zárt veranda, Garázs, pin-
ce, fedett kapualj és melléképület 
tartozik hozzá. Gáz központifűtés 
+ kandalló. 2 generáció részére 
is alkalmas. Irányár: 46 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó családi ház Tokodon. 
520m2 telken 98m2-es épü-
let, 3 szoba, konyha, fürdő, wc. 
Melléképületek, nyárikonyha és 
garázs tartozik hozzá. Az épület 
belülről 2020-ban lett felújítva, új 
műanyag nyílászárók, új burkola-
tok, új víz- és villanyvezetékek, új 
konyhabútor. Irányár: 29,5Millió Ft 
20/336-4936

Eladó kisebb garázs Dorogon 
Schmidt lakótelep 35-nél. Érdek-
lődni: 06207779392.

BÉRLEMÉNY

Garázs kiadó Esztergomban! 
06 -70-220-4034

Kiadó Dágon közös udvarban  
három külön álló házrészben 
egy szobás, bútorozatlan lakás. 
06-30-683-0772

Esztergom, Dobogókői úton, a 
Tesco közelében, 1db külön bejá-
ratú, bútorozott, 2 személyes 
apartman hosszútávra kiadó. 110e 
Ft/hó rezsivel együtt, 1 havi kaució 
szükséges. 06-30-204-5112

Kiadó új építésű lakások Eszter-
gomban. 1. emeleti, 2 szobás laká-
sok, 52-55m2, ház központifűtés 
az épületben, olcsó rezsivel. Bér-
leti díj: 140’000Ft / hó + rezsi + 2 
havi kaució 20/336-4936

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

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

JÁRMŰ

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

Megunt vagy használt roncs-
autóját hivatalos adásvéte-
li szerződéssel megvásárolom! 
06-30-273-3017

www.vihariauto.hu
SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

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

Döntés nélküli favágás 
alpintechnikával! Veszélyessé vált 
fák lebontása, gallyazás, faápolás, 
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, 
biztonságosan! 30/6197671

Sitt, szemét, veszélyes hul-
ladék szállítását, költöztetést 
OLCSÓN vállalunk a nap bár-
mely szakaszában, hétvégén is! 
06-30-273-3017

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

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Villanyszerelést vállalok! 06-
70 -220-4034

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

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

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

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

PALATETŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. 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, vala-
mint fakivágást vállalok (fenyő, dió 
stb.). 06-30/951-0378

Tetőfedő mester vállal bádo-
gos, ács munkát, cseréplécezést, 
kisebb tetőjavítást, lapostető szi-
getelést anyaggal együtt is. Fel-
mérés ingyenes, azonnali kezdés. 
0620/463-1270

Tetőfedő mester vállal bádogos, 
ács munkát, cseréplemez átrakást, 
cseréplécezést, kisebb tetőjavítást, 
lapostető szigetelést anyaggal 
együtt is. Ingyenes felmérés, azon-
nali kezdés. 0620/240-1572

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

ÁLLÁS

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-
kertvárosi Pala pizzériába gyakor-
lattal rendelkező konyhalányt kere-
sünk! +3630 277 1822

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

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

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

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

Exkluzív étterembe, Párkány-
ba keresünk főszakácsot, 
pizzaszakácsot, illetve egy jól 
működő pékségbe péket, pékse-
gédet, és cukrászt, akár pályakez-
dő is lehet. Igény szerint szállást is 
biztosítunk! freshpek@gmail.com, 
00421-905-665-946

Keresek önállóan dolgozni tudó 
gipszkartonszerelőt és szobafes-
tőt. Creall Kft 06-20/334-7025

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

RÉGISÉG

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

VEGYES

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

ÁLLAT

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

INGATLAN

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

Dorogon, a Fáy ltp.-en, 4. eme-
leti, felújított 55 nm-es lakás 
ELADÓ. Irányár: 18,5 MFt. 
06-30-287-6343

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

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

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

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

Eladó Esztergom Déli városrész-
ben 471m2 telken kétszintes csa-
ládi ház, két család részére alkal-
mas, 210m2 lakó szint, új nyílás-
zárók, felújított fürdőszoba. Fedett 
kapualj, kondenzációs gázkazán, 
hőszigetelt homlokzat. Irányár: 
80MFt 20/336-4936

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

2500Ft

400
Ft

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), központi ügyfélszolgálatain, kirendeltségein 
és ügyfélszolgálati helyein a személyesen megjelenő ügyfeleket időpontfoglalással fogadja.

Az egészségügyi szol-
gáltatási járulék ügyin-
tézése, a csekkigénylés 
és a beadványok beadása 
időpontfoglalás nélkül is 
intézhető.

A kormányablakokban 
működő NAV-ablakok-
ban a személyes ügyinté-

zéshez kivétel nélkül, vala-
mennyi ügytípus esetében 
időpontfoglalásra van 
szükség.

A személyes ügyintézés 
helyett célszerű otthonról 
kapcsolatba lépni a NAV 
munkatársaival. A gyors 
és rugalmas ügyintézést a 

telefonos és elektronikus 
szolgáltatások biztosítják.

· Konkrét ügyek intézé-
séhez, a 06-80/20-21-
22 számon ingyenesen 
hívható a NAV Ügyfél-
tájékoztató és Ügyintéző 
Rendszere. A rendszer 
használatához ügyfélazo-
nosító-számra (PIN-kód) 
vagy részleges kódú 
telefonos azonosításra van 
szükség. Ügyfélazonosító-
szám legegyszerűbben 
az Online Nyomtatvány-
kitöltő Alkalmazással 
igényelhető a TEL-nyom-
tatványon.

· Általános kérdésekben 
regisztráció nélkül is 
hívható a NAV Infóvonala 
a 1819-es telefonszámon.

· Az elektronikusan intéz-
hető ügyekről (többek 
között szja-bevallási ter-
vezetek jóváhagyása vagy 
módosítása, adószámla- 
lekérdezés, adóhatósági 
igazolások igénylése, 
nyomtatványok bekül-
dése) és a szolgáltatások 
elérhetőségéről szól a NAV 
honlapján közzétett NAV 
Online című tájékoztató.

Kérjük, hogy ügyfele-
ink csak rendkívül in-
dokolt esetben és idő-
pontfoglalással keressék 
fel személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatát!

Ügyfeleink és kollégá-
ink egészségének védel-
mében kérjük, hogy ügyfe-
leink a halaszthatatlan 

személyes ügyintézés al-
kalmával nyissanak ügyfél-
kaput vagy igényeljenek 
telefonos ügyfélazonosító-
számot (PIN-kód), hogy 
a későbbiekben legyen 
lehetőség az online vagy 
a telefonos ügyintézésre! 
Ezzel elkerülhető a sor-
ban állás és otthonról 
egyszerűbben, gyorsab-
ban és biztonságosabban 
intézhetők az adóügyek.

Forrás: NAV sajtó

NAV infó
IDŐPONTOT KELL FOGLALNI AZ 
ÜGYINTÉZÉSHEZ
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Cím: Esztergom, Táti út 20. | 
E-mail: csempe.poliforg@gmail.com

Fürdõszoba szalon +36-30/837-4361 | 
Barkácsbolt: +36-33/311-201

FÜRDÕSZOBA SZALON

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

A
 képek illusztrációk.

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

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

TERMÉKKÍNÁLATUNK:
· OSB lapok, rétegelt lemezek, munka- 
  és 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

FÜRDÔSZOBA BÚTOROK, 
SZANITEREK, KIEGÉSZÍTÔK

FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK 
a praktikusság jegyében

Üzletünkben                   prémium 
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK, 
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK 
hatalmas választékban

BÚTORLAP SZABÁSZAT
A környék legmodernebb gépparkjával várjuk a tisztelt 

megrendelőink méretre vágási igényeit, néhány napos határidővel.


