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+36-70/941-7152

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!

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)

ZÁRTSZELVÉNY, LAPOSACÉL, 
SZÖGACÉL, BETONACÉL, KÖRACÉL, 
ACÉLCSÔ, ACÉLLEMEZ, NÉGYZETACÉL, 

HORGANYZOTT CSÔ.
Rozsdamentes lemez, kör, lapos, 

csô, zártszelvény...
T-18 fehér és téglavörös trapézlemez raktárról 2000mm 

3000mm 4000mm bruttó 3.390,-/nm (10 év garancia)

Kétoldalon UV védett víztiszta 10mm üregkamrás 
polikarbonát lemez br. 3.855,-/nm 2,1x4-5-6 m hosszban.

Unifer Kft. Esztergom-Kertváros, 
Kesztölci út 15. 33/419-412
Nyitva: H-P: 7-16, Szo: 8-12

Franciaágy
160x200 cm 

www.berior.huDOROG, Esztergomi út 37.*Az akció a készlet erejéig érvényes!

*
299 900 Ft

199 900 Ft Minőségi matrac

Komfort háttámla

Ágyneműtartó
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KŐMŰVEST, 
FESTŐT, 

VILLANYSZERELŐT 
felveszek! 

Hívj bizalommal!
Kecskés Tamás e.v.  

Tel: 06-70/220-4034

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.

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.)

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.

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

Pala 
pizzériába 

gyakorlattal 
rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822
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LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA
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

MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel is keresünk 

LAKATOS, CO HEGESZTŐ 
kollégákat hosszútávú munkára és 

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL 

Kulturált munkakörnyezet,
kiemelt bérezés bejelentéssel, heti kifi zetéssel.

Bejárástámogatás, munkaruha, juttatások.
Órabér: nettó 1.700.- Ft- tól

Személyes megbeszélésre jelentkezés: 
20/934-6852 Töreky Zsolt cégtulajdonos

CSATLAKOZZ A GMD 
CSAPATÁHOZ!

AMIT KÍNÁLUNK: 

•  3 műszakos munkarend
•  Kiemelkedő juttatás, 
   Bónusz és Cafetéria
•  Céges buszjárat

A  GMD CAST Hungary Kft. 

magasnyomású alumínium 
öntödébe és megmunkáló üzemébe 

keres munkavállalókat

LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY VEDD 
FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast

Jelentkezni lehet önéletrajzzal a  
 hr@i-pro.hu e-mail címen! 

További információ

   06-70-423-7140

Esztergom- Kertváros

Munkatársat keresünk 
TEHERGÉP-

JÁRMŰ VEZETŐ - 
RAKODÓ 
munkakörbe  

belföldi árufuvarozásra.

Elvárások:
- C,kategóriás jogosítvány

Nyugdíjas jelentkezőket is 
várunk  és lehetőség van 

alkalmi munkavégzésre is!
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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%

ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
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JELENTKEZNI LEHET: +36/70 4333 666 
Employer Helping Kft. employerhelping@

Esztergom-Kertvárosba GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Nyugdíjasok és alkalmi/részmunkaidős munkavállalók jelentkezését is várjuk.

ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség, 
precíz munkavégzés
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér, 
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Esztergom-Kertváros, Jarosik Jakab u. 2.

pneumatikus, hidraulikus, elektromos és 
elektromechanikai alkatrészek gyártásával és 

összeszerelésével foglalkozik. Termékeit a személy-
gépjármű- és tehergépjármű-ipari partnereinek szállítja.

Cégünk a következő területre keres munkatársat:

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
FELADATOK:
• Szerelvények, végtermékek 
   összeszerelése gyártási utasítás 
   szerint
• Félautomata gyártógépek kiszolgálása

ELVÁRÁSOK:
• Csapatszellem
• Alkalmazkodási képesség
• Rugalmasság

ELŐNYT JELENTHET:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
• Színvonalas, új infrastruktúrájú 
   munkahely
• Kollegiális légkör
• Útiköltség térítés

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Piliscsév, 3 percre a vasúti megállótól

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretne velünk együtt dolgozni, akkor kérjük küldje 
el pályázati anyagát (fényképes önéletrajz, fi zetési igény megjelölése, oklevelek, 

bizonyítványok fénymásolata) a következő címre:

FEMOMATIK Gyártó és Fejlesztő Bt. - Stach Péter részére
2519 Piliscsév, Topol utca 4. vagy 

a következő e-mail címre: peter.stach@femomatik.hu

RAKTÁRI ÁRUKIADÓ  
munkakörbe  

BEOSZTÁS: raktári árukiadó és targoncás
MUNKATERÜLET MEGNEVEZÉSE: anyagraktárak
FELADATOK: 

-  Beérkező anyagok átvétele, lerakodása;
-  Anyagok kiadása üzemek felé;
-  Készletek fi gyelése, targoncázás;
-  Gázolajkút kezelése;
-  Anyagleltárban való közreműködés;
-  Raktárak igény szerinti takarítása, rendben tartása

ELVÁRÁSOK:   
-  Középfokú végzettség + targoncavezető jogosítvány
-  Logisztikai, raktározási tapasztalat előnyt jelent

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan
MUNKAREND: 2 műszakos 5:50-14:10 , 9:50-18:10

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 
férfi  munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint 
email címre elküldve: hr@railone.hu 

vagy személyesen leadni a gyárban, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

 A Mazsi Kft. 
2 mûszakos 
munkarendbe 

TAKARÍTÓ, 
MOSOGATÓ  
munkatársakat keres 

Jelentkezni: 30/299-3763 
telefonszámon  (Hívható H-P) 8-16-ig

SZAKMUNKA: 

• ASZTALOS 
    helyszíni szerelő munkakörben

• ASZTALOS 
    műhelyben
Elvárás: asztalos szakirányú végzettség, szerelésben szerzett  
                 tapasztalat
Előny:    B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: Tel: 0626 330 341, Email: allas@bbmobel.com
Címünk: Bányai Bútorok Kft. Pilisvörösvár Kamilla utca 4. 

Munkalehetőség a pilisvörösvári Bányai 
Bútorok asztalos üzemben.

Teljes munkaidő, bejárás támogatás, 
bérezés megegyezés szerint

BETANÍTOTT MUNKA:  
• BÚTORSZÁLLÍTÓ,  
   RAKODÓ
Elvárás: min. 8 általános iskolai végzettség, igényes, 
                 megbízható munkavállalók jelentkezését várjuk
Előny:    B kategóriás jogosítvány

IRODAI 
ADMINISZTRÁTOR 
munkakörbe keresünk 
precíz, számítógépes 

ismeretekkel és 
B kategóriás 

jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársat. 

Jelentkezni lehet 
dolgozniakarokdorog

@gmail.com 
e-mail címen.

K&B H Környezetvédelmi 
és Biztonságtechnikai 

Holding Kft.

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
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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!

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

 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  
Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó nyaraló Esztergomban, Vörös kői 
úton, felújítandó 1+2 fél szoba, 40m2, 
813m2 telek, víz nincs, kutat kell fúrni. 
Irányár: 6,9MFt 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom déli városré-
szében. 700m2 telek, 4 szoba + 3 félszo-
ba + erkély, 160m2. 2 generációs. Új kül-
ső nyílászárók, a homlokzaton 10cm szi-
getelés, 3 garázs, melléképületek. Irány-
ár: 58Millió Ft 20/336-4936

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

Eladó családi ház Esztergomban, a Hon-
véd utca közelében, csendes utcában, 2 
szintes, 80m2 lakótér, a nappali, az étke-
ző és a konyha egy légtérben, a tetőtér-
ben 2 hálószoba + 1 félszoba. Udvar-telek 
nem tartozik hozzá. Irányár: 28,5Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergom Déli városrészben 
471m2 telken kétszintes családi ház, 
két család részére alkalmas, 210m2 lakó 
szint, új nyílászárók, felújított fürdőszo-
ba. Fedett kapualj, kondenzációs gázka-
zán, hőszigetelt homlokzat. Irányár: 80MFt 
20/336-4936

Esztergomban eladó utcafronti házrész 
a körforgalomnál, felújított állapot. 2 szo-
ba + étkezőkonyhás nappali, új nyílás-
zárók, burkolatok, hőszigetelt homlok-
zat, 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 szo-
bás, távfűtéses, felújított, új nyílászárók, 
új radiátorok, új burkolatok, teljes beren-
dezéssel, bútorokkal, háztartási gépekkel. 
Irányár: 22,5MFt 20/336-4936

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

Eladó sorház Esztergomban. Déli város-
részen, 3 szintes, 180m2-es telken, 3,5 
szoba, 2 fürdőszoba, 137m2. Konden-
zációs kazán, új tető, új külső nyílászá-
rók, garázs, kocsibeálló Irányár: 37,9MFt. 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban az Irinyi utcá-
ban. IV. emeleti, 43m2-es, 1,5 szoba, új 
nyílászárók, hőtárolós villanyfűtés. Irány-
ár: 17,8MFt 20/336-4936

Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL, egyszintes 
családi ház. 2006-ban épült, könnyű szer-
kezetes, 300m2 telek, 3 szoba+ nappa-
li,101 m2 vegyes központi fűtés. Ár: 16MFt 
20/421-4557

Eladó felújított sorház Esztergom, belváros 
közeli részén, 150m2 telek, 108m2 lakó-
tér, 4 szoba, konyha, 2 fürdő. Irányár: 51 
Millió Ft 20/336-4936

Dorogon, a Fáy ltp.-en, 4. emeleti, felújí-
tott 55 nm-es lakás ELADÓ. Irányár: 18,5 
MFt. 06-30-287-6343

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

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti dűlőben 
(Csendesvölgy u.). 2500m2 telek. Vezeté-
kes víz és villany van. 40m2-es befejezet-
len gazdasági épülettel. Irányár: 7 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó garzonlakás Budapest XIV. kerüle-
tében 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. Irány-
ár: 22,9MillióFt 20/336-4936

Eladó új építésű, erkélyes lakások Esz-
tergomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5 szobás 
lakások. AAA energetikai besorolású, liftes 
épületben. Olcsó rezsi, ház központifűtés. 
Irányár: 654’000Ft / m2 20/336-4936

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

Eladó új építésű tetőtéri lakás Esztergom-
ban. 1szoba + nappali, tárolóhelyiség. 
Házközpontifűtés, olcsó rezsi. Hasz-
nos alapterület 58m2. Zárt udvarban 
kocsi beállóval. Irányár: 32,4Millió Ft 
20/336-4936

Eladó családi ház Tokodon. 520m2 tel-
ken 98m2-es épület, 3 szoba, konyha, für-
dő, wc. Melléképületek, nyárikonyha és 
garázs tartozik hozzá. Az épület belülről 
2020-ban lett felújítva, új műanyag nyílás-
zárók, új burkolatok, új víz- és villanyveze-
tékek, új konyhabútor. Irányár: 29,5Millió 
Ft  20/336-4936

Dömös központjában felújítandó panzió és 
vendéglátóegység ( kocsma, külön bejá-
rattal )eladó. Rendezvények, születésna-
pok, szilveszteri partik és esküvők lebo-
nyolítására alkalmas. 1348m2 telek, 18 
szoba fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő befo-
gadására alkalmas, étteremmel, konyhá-
val és bárral felszerelve, terasszal, udvari 
parkolóval, gáz központifűtés Irányár: 120 
Millió Ft 20/336-4936 

Eladó Lábatlanon, Őrhegyi dűlő-
ben, 22,000 m2 telek (150x150) köz-
mű lehetőség adott. Irányár: 15 MFt. 
20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! 06-70 
-220-4034

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

Únyban 693 négyzetméteres zártkert 
eladó.Ára: 600 ezer Ft. 30-9-486-882

BÉRLEMÉNY

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakások Esz-
tergom, Bánomi lakótelepen, Béke téren  
II.III. és IV. emelet. 55m2, részben búto-
rozott, bútorok megegyezés szerint. Bér-
leti díj:90-120’000Ft / hó + rezsi + 2 havi 
kaució 20/336-4936

Garázs kiadó Esztergomban! 06-70 
-220-4034

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

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

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

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

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

JÁRMŰ

Roncsautóját, törött vagy nem műkö-
dő autóját megvásárolom, akár adásvé-
teli szerződéssel is. 06-70-424-0457

www.vihariauto.hu
SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghá-
lók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szere-
lése - Nagy Sándor 06-20-321-0601

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

Vízvezeték szerelés, konyhai illetve für-
dőszobai szerelvények javítása cseréje. 
06(30)682 -9631

Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, 
Kemence építés.Megbízhatóság, minő-
ség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu

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

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Villanyszerelést vállalok! 06-70-220 
-4034

Gázkészülék javítás, karbantartás! Körös-
ladányi László 06-30-244-2092

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

Lakás,házfelújítás, külső-belső munkák! 
06-30-875-6655

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vállalok 
Lindab lemezzel, cserepes lemezzel. Régi 
hajlott tető felújítása, lapos tető szigete-
lés, lécek cseréje, fóliázása, ereszcsatorna 
bádogozása, készítése, régi szarufák meg-
erősítése. Számlaképesen. +3670/882-
5912; +3630/582-2634

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ telepíté-
se! PALACKOS ÉS VEZETÉKES GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK garancia utáni javítása, éven-
ként kétszeri időszakos ELLENŐRZÉSE, 
KARBANTARTÁSA. Fali kazánok, átfolyó 
rendszerű vízmelegítők vízkőtelenítése. 
Ifj. Szabó Imre GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ 
06-30/950-3134

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-
ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával! 06-70/233-0673

Kőműves munkák! Vakolás: 1400 Ft/
nm, falazás: 3200 Ft/nm, hőszigete-
lés, dryvit: 4800 Ft/nm, laminált parket-
ta: 1200 Ft/nm, burkolás: 4800 Ft/nm. 
06-70-327-3887

Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszapta-
lanítást, kútmélyítést, valamint faki-
vágást vállalok (fenyő, dió stb.). 
06-30/951-0378

Vállaljuk: családiház építését, bővítését, 
belső átalakítást, támfalak építését, zsalu-
kövezést, kertépítést, tetőbontást-és épí-
tést. Gyöngyösi Jenő 06-20-985-9909

PALATETŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel.Ingyenes árajánlat készítés.Kedvez-
mény 10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
harmónikajtók, javítása, készítése! Nyí-
lászárók szigetelése, passzítása, beállí-
tása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Penész-
mentesítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

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

Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmun-
kát, kúpkikenést, tetőjavítást, széldesz-
kázást, ereszcsatornázást, hőszigetelést, 
cserepeslemezelést, régi házak javítá-
sát. Kiszállás ingyenes. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény 2021. április 30-ig. 
06-30-375-9762. 06-70-655-9878. 
06-20-626-3481

ÁLLÁS

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

Kőművest, festőt, villanyszerelőt felve-
szek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás 
ev 06-70/220-4034

Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és 
munkájára igényes női, konyhai munka-
társat keres. 06-20-365-9493

MUNKATÁRSAT KERESÜNK! Ács-tetőfe-
dő vállalkozás keres segédmunkást, illet-
ve a szakmákban jártas, gyakorlott mun-
kaerőt kiemelt, heti bérezéssel! ÁCS/DC 
Kft. 06-20/9527 764

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, 
ÁCSOT keresek csapatunkba azonna-
li 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

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

Irodai adminisztrátor munkakörbe kere-
sünk precíz, számítógépes ismeretek-
kel és B kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező munkatársat. Jelentkezni lehet 
dolgozniakarokdorog@gmail.com e-mail 
címen.K&B H Környezetvédelmi és Biz-
tonságtechnikai Holding Kft.

Mega Építő Bázis Kft. keres hosszú táv-
ra festő, gipszkarton szerelő, hidegbur-
koló szakmunkásokat, építőiparban jártas 
segédmunkásokat. +36203309636, 
e-mail: megaepito@gmail.com

Dorogi munkahelyre lakatos munkatársat 
keresünk állandó délelőtti műszakba. Fém-
net Kft. 06-30-869-8055

Tokodi fuvarozó cég keres C, E kategóri-
ával GKI kártyával rendelkező gépkocsive-
zetőt nyerges billencsre. György Attila e.v. 
30/2251946

A HERCEGHALOM Interat Zrt.bicskei telep-
helyére raktáros munkatársat keres teljes 
munkaidőben. Önéletrajzát bérigényének 
megjelölésével a felfoldi.andrea@suzuki-
interat.hu e-mail címre várjuk

Süttői vendéglőbe szakácsot és autó-
val rendelkező pizzafutárt keresünk! 
+36-30-331-7437

HEKK! Halsütödébe munkatársat keresek! 
06-30-6363791

Kőművest, betanított kőművest és segéd-
munkást felvesz esztergomi építőipari cég 
(Molnár és Molnár Kft.) Esztergom és Dorog 
környékéről. +36 20 953-7716

RÉGISÉG

Azonnali készpénzért vásárolok karórá-
kat, festményeket, porcelánokat, 70-es 
évek kerámiáit, bútorokat, könyveket, 
bizsukat, teljes hagyatékot! Az értékbecs-
lés és a kiszállás díjtalan. Kollár Mária 
06204725952 

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 ELŐT-
TI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓ-
KAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 
30/9945943

Azonnali készpénzért vásárolunk magas 
áron antik karórákat, zsebórákat, neves és 
nevetlen festményeket, grafikákat, Zsol-
nay eozinos tárgyakat és Herendi porce-
lánokat, készleteket, 70-es évek kerá-
miáit, ezüst dísztárgyakat, bronz és réz 
szobrokat, kitüntetéseket, bútorokat, 
könyveket, bizsukat, teljes hagyatékot! Az 
értékbecslés és a kiszállás díjtalan, hív-
jon bátran.Kollár Mária 06204725952, 
E-mail:zsolnayborostyanfestmeny@gmail.
com

VEGYES

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

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

Sóder, homok 7000 Ft/m3+fuvar, 15 
m3 rendelés esetén nincs fuvardíj! 
30/2251946

Világosbarna kül-és beltéri padlócsempe 
20 nm eladó. 06-30-6032860

Vásárolok mindenféle motorkerékpárt! 
Simson, Berva, Mz. Elfekvő árukészletet, 
alkatrészkészletet.06706503168

ÁLLAT

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

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

 5
8

3
8

4
1

9

 

Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 

14.000 Ft/m3  

13.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3  

16.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

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

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
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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.

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

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés)

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

Tel: +36-20/260-0573

értékesítése, 
telepítése, 

karbantartása 
rövid határidővel! 

KLÍMA-
BERENDEZÉSEK 

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!

Kedves Betegeink!

Várjuk Önöket szeretettel 
új címünkön:

2510 Dorog, 
Mária út 1. 

Tel: 06-70/554-95-16

Ne feledjék, a H-Ear hallókészülék 
szalon ELKÖLTÖZÖTT a dorogi 
sztk-ból a Mária udvarba!

H-Ear Kft.

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!


