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ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. május 7.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

Pilisvörösvári fémmegmunkáló
üzemünkbe azonnali
munkakezdési lehetőséggel

•CO/AWI HEGESZTŐ
•CNC ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ
•CNC MARÓS
•HAGYOMÁNYOS
ESZTERGÁLYOS
• ÖSSZESZERELŐ
munkatársat keresünk.
ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precizitás,
önálló munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség
AMIT AJÁNLUNK:
• Egyműszakos munkarend
• Útiköltség térítés
• Hosszútávú munkalehetőség
• Fiatalos csapat

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Esztergom-Kertvárosba

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.

JELENTKEZNI LEHET: +36/70 4333 666
Employer Helping Kft. employerhelping@

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

KŐMŰVEST,
FESTŐT
FELVESZEK!
Hívj
bizalommal!
KECSKÉS TAMÁS E.V.

06-70/220-4034

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi PALA pizzériába
gyakorlattal rendelkező

Fényképes önéletrajzát
bérigény megjelöléssel az

KONYHALÁNYT keresünk!
+36/30 277 1822

allas@fmlparts.com

e-mail címen várjuk.
Telefon: 06-26-330-155/11 m
Mobil: 06-30-957-3920
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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.

GIPSZKARTONSZERELŐ
MUNKATÁRSAT KERES
AMIT KÍNÁLUNK:

- Igény esetén heti/ 2 heti fizetés
- Jó hangulatú fiatalos csapat
- Munkavégzéshez szükséges felszerelés
- Azonnali kezdés, hosszútávú munka,
biztos fizetés

AMIT KÉRÜNK:

- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat
- Megbízhatóság, precíz, lelkiismeretes munkavégzés

Jelentkezni 06-20/351-7024

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.
A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ
munkakörbe

FELADATOK:
- Gyártósori munka
ELVÁRÁSOK:
- 8 általános iskolai végzettség
- Jó fizikai terhelhetőség
ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Híddaru kezelő) képzettség
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
- Termelés
AMIT KÍNÁLUNK:
- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
- 13. havi bér
- Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás
- Jelenléti pótlék
- Cafetéria
- Szakirányú képzések lehetősége
- Túlóra lehetőség

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

Önállóan dolgozni tudó

ÁCSOT,
TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve

SEGÉDET

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775

Spiralter Kft. Pilisszántói rugó üzeme felvételre hirdet:

1 FŐ CNC RUGÓGYÁRTÓGÉP BEÁLLÍTÓT
1 FŐ CNC GÉPKEZELŐT (betanulási lehetőség rugógyártásra)
1 FŐ SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
1 FŐ MEO-S TERMÉK ELLENŐRT
1 FŐ FÉRFI BETANÍTOTT MUNKÁST
Elvárások:
Min. 3-5 év fémiparban eltöltött gyakorlat, vagy szakma.
Munkaidő : 1 műszak , H-P: 6-14.30 ig
Amit kínálunk:
Versenyképes bejelentett jövedelem,
15 Ft/km üzemanyag térítés, alkalmanként túlóra lehetőség.
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes
adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu email címen
önéletrajzzal, mobilszám megadásával.

SZERETED A VÁLTOZATOS MUNKÁT?

Esztergomi cég keres munkatársat
KARBANTARTÁSOK és SZERELÉSEK
elvégzéséhez, országos munkavégzéssel!

Szakterületünkön piacvezetők vagyunk!
Ha Te is csatlakoznál csapatunkhoz, jelentkezz!
„B” jogosítvány és autóvezetési tapasztalat szükséges.

Jelentkezni lehet: oneletrajz@okotechhome.hu.,
ÖkoTech-Home Kft. 06-20-91-67-494
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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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MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel is keresünk

LAKATOS, CO HEGESZTŐ
kollégákat hosszútávú munkára és

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL
Kulturált munkakörnyezet,
kiemelt bérezés bejelentéssel, heti kifizetéssel.
Bejárástámogatás, munkaruha, juttatások.

Órabér: nettó 1.700.- Ft- tól

Személyes megbeszélésre jelentkezés:

20/934-6852 Töreky Zsolt cégtulajdonos

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.

NEHÉZGÉPKEZELŐ
munkatársat keresünk
dorogi üzemünkbe,
egyműszakos munkarendbe

Feladatok:






külszíni fejtésben kitermelési feladatok ellátása
tehergépjárművek kiszolgálási feladatai
karbantartási feladatokban segítségnyújtás
termelési területek takarítása
egyéb termelési előkészítési feladatok ellátása

Akit keresünk:

 rendelkezzen középfokú végzettséggel
 nehézgépkezelői OKJ jogosítvánnyal a 4511 és/vagy a
1222 számú gépcsoportokra
 stabil, hosszútávú munkát szeretne
 önállóan és csapatban is felelősségteljesen végzi a munkáját
 előnyt jelent műszaki szakirányú végzettség, külszíni
fejtésben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:






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

Pályázóink jelentkezését, önéletrajzát 2021. május 31-ig
várjuk az allas@baumit.hu e-mail címre!
Érdeklődni lehet telefonon: +36 30 8626064

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
vagy TETŐFEDŐ
szakmunkást
keresünk B kat.
jogosítvánnyal,
3000 Ft/óra, heti
kifizetéssel!
Akkor hívj, ha
jártas vagy a
munkában!
ÁCS/DC Kft.

Tel: 06-20/9527 764

Az „URBS PRO PATIENTE”
Nonprofit Kft. Gálfi Béla
Pszichiátriai Szakkórház, Pomáz
Felvételt hirdet az alábbi munkakörökre:
 adminisztrátor
 betegkísérő
 portás/
telefonkezelő
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
06-70/443-7051-es telefonszámon, valamint
a hr@galfi.net e-mail címen.

PIZZA SZAKÁCS
és FUTÁR
pozícióban keressük
új munkatársunkat!
PIZZA SZAKÁCS POZÍCIÓ
ELVÁRÁSAI:

• Tudjál kézzel pizzatésztát
nyújtani
• 3-5 év szakmai tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság,
gyors, precíz tiszta
munkavégzés
• Érvényes EÜ kiskönyv
FUTÁR POZÍCIÓ ELVÁRÁSAI:
• Megbízhatóság, Gyorsaság és
helyismeret
• 2-3 év munkatapasztalat,

• Saját gépkocsi,
• Kedves kommunikáció a
házhozszállitásoknál.
AMIT KÍNÁLUNK NEKED:
• Barátságos légkör, korrekt
vezetőség
• Megbecsülés
• Korrekt fizetés
(megegyezés szerint)
• Bejelentett munkaviszony
• Személyzeti étkezés, kávé,
ásvanyvíz (térítésmentesen)
• Munkaruha

Jelentkezni lehet: +36-70/883-0423
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Tokodaltáró
DOLGOZZ TE IS ESZTERGOMBAN!

önmagára, és
munkájára igényes

KÉZI ÖSSZESZERELŐ
OPERÁTOROKAT

NŐI KONYHAI
MUNKATÁRSAT

Nemzetközi autóipari beszállító partnerünk

keres 2 műszakban, 12 órás folyamatos munkarendben.
Munkád kiemelkedően fontos számunkra,
amelyért cserébe a béreden kívül többek közt 13. havi fizetést,
teljesítmény és jelenléti bónuszt, kedvezményes melegétkezést,
ingyenes céges buszjáratot biztosít a partnercégünk,
valamint mentor támogatja a munkádat a próbaidő alatt.
A munkakörülmények biztonságosabbá tételéhez
ingyenes FFP2-es maszkokat
és gyakori kézfertőtlenítési lehetőséget nyújt a cég.

Az alábbi feladatok várnak rád pl:
kézi összeszerelés, minőség-ellenőrzés, válogatás,
egyszerű összeszerelő berendezések működtetése.

Ha gyártási területen tapasztalatod van, annak külön örülünk.
Ha az ország másik feléről költöznél ide,
szállást is tudunk biztosítani.

Jelentkezz most az állásra,
vagy keresd munkatársunkat Szabó Vivient
az alábbi telefonszámon: +36 30 995 7866

keres.

Tel: 06-20-365-9493

Poszpisek Árpád
ácsmester
felvételre keres
ÁCS SZAKMUNKÁST,
ÁCS BETANÍTOTT
MUNKÁST, ILLETVE
SEGÉDMUNKÁST
tokod-üveggyári
telephelyű
vállalkozásba.
Bér megegyezés
Tel: 06 20 4737 193

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!

ÁLLÁST KERESEL?
Partnerünk részére keresünk több műszakos műszakrendbe

GÉPKISZOLGÁLÓ, GÉPKEZELŐ OPERÁTOR VÉGELLENŐR kollégákat.
• Versenyképes fizetés
• Béren kívüli juttatás
• Előre lépési lehetőség
• Céges busz
• Bónusz
További információért érdeklődj telefonon.

Jelentkezés módja, fényképes önéletrajz
elküldésével: toborzas@insertus-hr.hu
Információ: 06-20/361-7531, 06-20/558-4770

Munkalehetőség a pilisvörösvári Bányai
Bútorok asztalos üzemben.
Teljes munkaidő, bejárás támogatás,
bérezés megegyezés szerint
SZAKMUNKA:

• ASZTALOS

helyszíni szerelő munkakörben

• ASZTALOS
műhelyben

Elvárás: asztalos szakirányú végzettség, szerelésben szerzett
tapasztalat
Előny: B kategóriás jogosítvány
BETANÍTOTT MUNKA:

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

Jelentkezés: Tel: 0626 330 341, Email: allas@bbmobel.com
Címünk: Bányai Bútorok Kft. Pilisvörösvár Kamilla utca 4.
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Kertészkedjünk
MIÉRT VESZÉLYES A KERTI ZÖLDHULLADÉKOT
AZ ERDÔ-MEZÔ SZÉLÉRE HORDANI?
A kerti munkák során keletkezett zöldhulladék (nyesedék, gallyak, levágott fű, elszáradt növényi részek, stb.) egyre nagyobb gondot jelent
a szakemberek számra. Valamiért ugyanis sokan úgy vélik, hogy ezt a zöldet elegendő kihordani az erdő-mező szélére, hiszen úgyis lebomló
növényi anyagról van szó. Pedig ez nem így van: a zöldhulladék lerakása illegális, ezért szabálytalan és büntetendő, ráadásul maga a termék
veszélyes hulladéknak számít!
• A kihelyezett halmok
• A kihelyezett fűnyesedék
A szakemberek most
pontokba szedve világítják nagyban befolyásolják a va- és hullott gyümölcs kupacok
meg, hogy a jelenség miért don élő állatok élőhelyét, táp- között előszeretettel keresgéllálékforrásait és viselkedését, nek a vaddisznók is. Az állatok
is aggasztó:

életben maradni. A kupacok
gátolják az erdő felújulását, az
ilyen halmok alatt a facsemeték
elpusztulnak, az értékes őshonos
vegetáció sérül.

• A természetvédelmi szakembereknek rengeteg munkát ad a hulladék kezelése,
elszállítása.
• Nem ritkán a zöldhulladékot a természetvédelmi területekre hordják ki.

• Kiszabadulnak az invazív
gyomok (pl. parlagfű, aranyvessző, japán keserűfű) és a kerti
dísznövények (pl fügekaktusz,
orgona, tuja) a települések
közelében. Ezek rövid idő alatt
képesek kiszorítani az őshonos
növényeket élőhelyükről, jelentősen megváltoztatva így a
terület biodiverzitását.

Mindenekelőtt komposztálhatunk. Számos település segíti
a közösségi komposztálást
is, van, ahol összegyűjtik a
zöldhulladékot egy közös komposztálóba, máshol ingyenes
komposztálót biztosítanak. Mi
is jól járunk a komposztálással,
hiszen nemcsak értékes kerti
anyaghoz jutunk, de a szemétszállításra is kevesebbet kell
költenünk.

• A kertünkből kikerülő talaj is
tartalmazhatja a nem kívánatos
fajok szaporító képleteit.
Elég egy gyökér-, illetve gumómaradvány ahhoz, hogy a
természetes élőhelyeken nem
kívánatos fajoknak kedvezzünk.

Amennyiben nincs más megoldás, akkor az elszállíttatás
lehetőségét válasszuk. Semmiképp se tüzeljünk (ez is
illegális), vagy hordjuk ki a
kupacokat az erdőszélre!

ezzel az ember számára is sok
bosszúságot okozva.

• A zöldhulladék kupacok a
rágcsálók elszaporodásának
kedveznek, amelyek így a
kertes házaknál is jobban elszaporodnak. Betegséget terjesztenek, odavonzzák a rókákat.

belterületen való nem kívánt
megtelepedését és állandó
jelenlétét segítjük ezzel elő,
ami rengeteg problémát okoz a
településeken.
• Az elszáradt örökzöldek
gallyai, levelei fokozottan tűzveszélyesek, bennük a lebomlási
folyamatok hatására öngyulladás
is keletkezhet. Ez hatalmas
veszélyt jelent mind a lakosokra,
mind a természetes élőhelyeink
élővilágára nézve.
• Az örökzöld tájidegen
növények megváltoztatják a
talaj kémhatását is, romlik
a talaj minősége, csökken a
humusztartalma, sérül az értékes
talajélet.
• A zöldhulladék alatt szinte
semmilyen növény nem képes

• Nem túl szép látvány a sok a
kupac, a természetes élőhelyek
szépsége is sérül.

Mit tehetünk a kertünkben
keletkező zöldhulladékkal?

Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti Park

Májusi kalendárium - Fagyos szentek
MÁJUS 12. Pongrác
Pongrác napján évszázados
tapasztalat szerint a tavaszi meleg
időjárás hirtelen hidegre fordul,
sőt fagy is jelentkezhet, ami
„leszüreteli a szőlőt”, tönkreteszi a
vetést. Védekezésül trágyát égettek,
füstöltek a gyümölcsösökben,
veteményes kertekben.
A
megfigyelés
szerint
mindenfele azt tartják, hogy
amilyen a Pongrác-napi időjárás,
olyan lesz Orbánkor. Mivel fagy is
várható Pongráckor, nem ajánlatos,
sőt nem is szabad palántálni, mert
a gyenge palánták lefagynak. A
bab, uborka vetése, a paradicsom
palántálása is várhat még, legjobb
lesz majd a fagyosszentek után
vetni, palántálni.
Ha esik az eső, akkor Baranya
és Muravidék népe örül is meg
szomorkodik is. Az eső jót tesz

a mezőnek, viszont árt a szőlőnek.
„Ha elmúltak és elengedték a fagyot
Pongrác, Szervác, Bonifác, akkó

egész Orbánig nem köll féni a talaj
menti fagyoktu. Orbán az utolsó
fagyosszent” – mondják Doroszlón.
A fagyosszentek csak annyiban
érintették a juhászokat, hogy a
bekövetkező napokon elvitték a tejet
a jószágtól.

MÁJUS 13. Szervác
Szervác napja a fagyosszentek
második napja. Szervác viselkedése

nem
különbözik
Bonifácétól.
Baranyában hallani a következőt:
„Sok bort hoz a három ác, ha felhőt
egyiken se látsz.”
Évszázados paraszti tapasztalat
szerinte ebben az időszakban a
melegedő időjárás hirtelen hűvösre

fordul, sőt sokszor fagyot is hoz,
amely a sarjadó rügyeket, vetéseket
tönkreteheti. A szorongás olyan
erős, hogy szakrális kultuszuknak
nincs nyoma: még patrociniummal,
szoborállítással sem remélik, hogy
jóindulatuk megnyerhető. Egyedül
Szervác a kivétel, de – mint mindjárt
látni fogjuk – tiszteletének más
indítékai is vannak.
Szervác a rajnavidéki Maastricht
püspöke volt (†384). Pünkösd hétfőjén
halt meg, amely akkor május 13-ára
esett. A legenda szerinte szabadban
lévő sírját soha nem lepte be a hó, bár
körülötte magasan állott a hóesés.
Később templomot emeltek föléje
és búcsújáró hellyé vált. Sírjánál,
ereklyéinél sok beteg, ördöngös
meggyógyult. Szervác hajdani
jámbor népszerűségére jellemző,
hogy legendája szerint ősei Jézus
Krisztusnak voltak rokonai, éspedig
Szent Anna húgának ivadékai. (Bálint
Sándor: Ünnepi kalendárium)

MÁJUS 14. Bonifác
A három áccal végződő nevű
fagyosszent
harmadikának,
Bonifácnak napja. Sok gondot
okoz a termelőknek másik két
„kollégájával”.
A három fagyosszent idején
Zentán és környékén három
napig nem szabad kapálni, mert
nem terem a szőlő. A földművelő
munkában a fagyosszenteket
többnyire megvárták, és csak
utána ültették az uborkát, babot,
paradicsomot.
Bonifác nevét és ünnepét a
régi Magyarországon nemcsak a
fagyosszentek társaságában, hanem
külön is számon tartották. Miséjét
több középkori misekönyvünkben
megtaláljuk. A Bónis, Bóné, Bóna,
Bonó családnév nyilván a Bonifác
származéka.
hobbikert.hu
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Szolgáltatók

BURGONYA
VÁSÁR!
Amíg a készlet tart, nagy tételben is!
Ugyanitt piros és sárga vetőburgonya eladó!

06-30-295-5994

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!
hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hőszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

Ingyenes felmérés!
Szép Tamás

70/320-7021

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát
ETTS
kínáljuk egyedi
ED
kivitelben és
100%
méretben!
I
ÉG

TÁTON, termelőtől jó minőségű,
SÁRGA burgonya főzésre és sütésre
is kiválóan alkalmas, eladó
15 kg-os kiszerelésben, 100 Ft/kg.

ABLAK SPECIALISTA

E LÉ G

www.faablakmester.hu

Megbízható minőség,
teljeskörű garancia!

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

•házbővítés
•kőműves munkák

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

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

742452
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SZAKEMBEREK

Szolgáltatók

VASTELEP ÉRD

(Nagyállomás)

A KC I Ó!

50%

Nyitvatartás:
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

ingyen kéményfelújítás,
ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI-NYÁRI előjegyzőknek

Az átvételhez szükséges okmányok:
személyi igazolvány, adóazonosító kártya, lakcímkártya.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Tel.:

06 23 360 149

VAS:

75 Ft/kg

LEMEZ:

65 Ft/kg

Akkumulátor:

PALATETŐK

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

210 Ft/kg
Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva
és fémtiszta állapotban veszünk át!

2021. 05. 15-ig 15-25% kedvezmény!
MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK,
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

Tel.:06-20/328-0466

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

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

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

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

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

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

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

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN

Apróhirdetések
INGATLAN
Eladó nyaraló Esztergomban, Vöröskői
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
városrészében. 700m2 telek, 4 szoba
+ 3 félszoba + erkély, 160m2. 2 generációs. Új külső nyílászárók, a homlokzaton 10cm szigetelés, 3 garázs,
melléképületek. Irányár: 58Millió Ft
20/336-4936
Esztergomban, Szentgyörgymezőn
eladó családi ház. 732m2 telken, 160m2, 2 szint, 5,5 szoba,
terasz, garázs, épület alatt szuterén,
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 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 fürdőszoba. Fedett kapualj, kondenzációs gázkazán, hőszigetelt homlokzat.
Irányár: 80MFt 20/336-4936
Esztergomban eladó utcafronti házrész a körforgalomnál, felújított állapot. 2 szoba + étkezőkonyhás nappali,
új nyílászárók, burkolatok, hőszigetelt
homlokzat, pince, beépíthető tetőtér,
további egy lakó van még az udvarban Irányár: 40MFt 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Bánomi
lakótelepen. VI. emeleti, 2 szoba+hall,
erkély, 55m2-es, távfűtéses. Irányár:
18,5MFt 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban az Irinyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es,
1,5 szoba, új nyílászárók, hőtárolós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt
20/336-4936
Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL, egyszintes családi ház. 2006-ban épült,
könnyű szerkezetes, 300m2 telek, 3
szoba+ nappali,101 m2 vegyes központi fűtés. Ár: 16MFt 20/421-4557
Eladó lakás Esztergomban a Budai
Nagy Antal utcában. III. emelet, 49m2, 2 szoba. Új nyílászárók,
redőny, szúnyogháló, hőmennyiségmérős távfűtés. Irányár: 20,5 Millió Ft
20/336-4936
Esztergomban, a Bánomi ltp.-en sürgősen eladó egy 49 nm-es, II. emeleti panel lakás. 06-20-341-4452

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti dűlőben (Csendesvölgy u.). 2500m2 telek.
Vezetékes víz és villany van. 40m2-es
befejezetlen gazdasági épülettel.
Irányár: 7 Millió Ft 20/336-4936
Eladó garzonlakás Budapest XIV.
kerületében a Nagy Lajos király úton.
I. emeleti, 1 szobás, 33m2-es, felújítandó lakás. az épület 1990-ben
épült. Csendes lakás, az ablakok
a belső udvar felé néznek. Irányár:
22,9MillióFt 20/336-4936
Eladó új építésű, erkélyes lakások
Esztergomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5
szobás lakások. AAA energetikai besorolású, liftes épületben. Olcsó rezsi,
ház központifűtés. Irányár: 655’000Ft
/ m2 20/336-4936
Eladó új építésű tetőtéri lakás Esztergomban. 1szoba + nappali, tárolóhelyiség. Házközpontifűtés,
olcsó rezsi. Hasznos alapterület 58m2.
Zárt udvarban kocsi beállóval. Irányár:
32,4Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban eladó családi ház a
főútvonalon, a Szent Anna templom
(Kerektemplom) közelében. 800m2
telek, 1 szintes, 4 szobás épület. Zárt
veranda, Garázs, pince, fedett kapualj és melléképület tartozik hozzá. Gáz
központifűtés + kandalló. 2 generáció
részére is alkalmas. Irányár: 46 Millió
Ft 20/336-4936
Eladó családi ház Tokodon. 520m2
telken 98m2-es épület, 3 szoba,
konyha, fürdő, wc. Melléképületek,
nyárikonyha és garázs tartozik hozzá. Az épület belülről 2020-ban lett
felújítva, új műanyag nyílászárók, új
burkolatok, új víz- és villanyvezetékek,
új konyhabútor. Irányár: 29,5Millió Ft
20/336-4936
Dömös központjában felújítandó
panzió és vendéglátóegység (kocsma, külön bejárattal) eladó. Rendezvények, születésnapok, szilveszteri partik és esküvők lebonyolítására
alkalmas. 1348m2 telek, 18 szoba
fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő befogadására alkalmas, étteremmel, konyhával és bárral felszerelve, terasszal,
udvari parkolóval, gáz központifűtés.
Irányár: 120 Millió Ft 20/336-4936
Eladó Lábatlanon, Őrhegyi dűlőben,
22,000 m2 telek (150x150) közmű lehetőség adott. Irányár: 15 MFt.
20/336-4936
Esztergomban Szamárhegyen 890m2
telken kis kb. 50m2 nyaraló eladó, az
épület lakóház minősítésben. Gyönyörű gondozott teraszos telek, nyugodt környék. Irányár: 21Millió Ft
20/336-4936
Garázst vennék Esztergomban!
06-70-220-4034
Dorogon, a Fáy ltp.-en, 4. emeleti, felújított 55 nm-es lakás ELADÓ. Irányár:
18,5 MFt. 06-30-287-6343
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Tel.:06-70/941-7152

Esztergomban déli városrészben családi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes központifűtés, zárt
kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a
fürdőszoba csak félig van kész. Irányár: 62 Millió Ft 20/336-4936

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

Festést, mázolást vállalunk! 0630 -989-8934

Esztergomban a bazilika közelében lévő 96m2-es, 2 szintes, 3 szobás, új építésű lakás, nagy terasszal,
panorámás kilátással és garázzsal.
A++ energetikai besorolású. Fűtése gázközpontifűtés + klíma. Igényes kialakítású lakás. Ár:59,8 Millió
Ft 20/336-4936

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477
Sitt, szemét, veszélyes hulladék szállítását, költöztetést OLCSÓN vállalunk
a nap bármely szakaszában, hétvégén
is! 06-30-273-3017

Pala tetők bontás nélküli felújítása, lapos tetők szigetelése. 25 éves
tapasztalattal. Ingyenes helyszíni felméréssel. 0630/254-9959 web:
palaszigfer.hu

Únyban
693
négyzetméteres
zártkert eladó.Ára: 600 ezer Ft.
30-9-486-882
Esztergomban családi ház eladó 5
szobával, 3 fürdőszobával 180 nmen, csendes nyugodt környezetben.
Összeköltözőknek, befektetőknek,
akár munkásszállásnak is tökéletes! Ár: 57,9 MFt. Bővebb információ a 20-330-5489-es telefonszámon kérhető. Megtekintés bármikor
lehetséges!
ESZTERGOMBAN, 1 EMELETI, 1,5
SZOBÁS, ERKÉLYES LAKÁST VÁSÁROLNÉK ÉDESANYÁMNAK KÉSZPÉNZÉRT, AKÁR HOSSZABB KIKÖLTÖZÉSSEL! 06(70)702 2575
Nyergesújfalun hétvégi ház eladó,
közel a Dunához, 3318m2 telken, kb.
50 m-es, 1,5 szobás épülettel, mely
pala építésű és faburkolattal ellátott,
(nem téliesített). Szigetelt konyha, kis
zuhanyzó, külön WC tartozik hozzám,
25m2 fedett terasszal és sufnival, a
járdák és a terasz térkővel kirakva.
Egyedi elektromos fűtés, kocsibeálló.
Villany van, a vízellátás fúrt kútról ellátott. A telek 3%-os beépíthetőséggel
bír. A telek rendezett és gyümölcsös
található rajta: Szilva, Ringló, alma,
meggy, sárgabarack, cseresznye, dió,
mogyoró, mandula. Irányár: 12,5Millió
Ft 20/336-4936

BÉRLEMÉNY
Kiadó új építésű lakások Esztergomban. 1. emeleti, 2 szobás lakások, 52-55m2, ház központifűtés az
épületben, olcsó rezsivel. Bérleti díj:
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936
Kiadó 2 szobás és erkélyes lakások
Esztergom, Bánomi lakótelepen, Béke
téren II.III. és IV. emelet. 55m2, részben bútorozott, bútorok megegyezés
szerint. Bérleti díj: 120’000Ft / hó +
rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936
Garázs kiadó Esztergomban! 0670 -220-4034
Dorogon, a Mária udvarban kiadó vagy
eladó kocsibeálló. 06-20-580-8403
JÁRMŰ

Megunt vagy használt roncsautóját hivatalos adásvételi szerződéssel
megvásárolom! 06-30-273-3017
Roncsautóját, törött vagy nem
működő autóját megvásárolom,
akár adásvételi szerződéssel is.
06-70-424-0457

www.vihariauto.hu
SZOLGÁLTATÁS

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor
06-20-321-0601

Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia.
+36302475157, www.borsikalyha.
hu
Galbács Lajos kőműves e.v. 0670 -673-6066
Duguláselhárítás
-8720

06-20-348

Villanyszerelést vállalok! 06-70
-220-4034
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi 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
Vállalom: épületek bontását, felújítását, tető javítását, bádogozását, földmunkát, csatornázást, tereprendezést, veszélyes fák kivágását, fűnyírást, burkolást, kőműves munkákat,
nyílászárók beépítését, földmunkagép munkákat. Hívjon bizalommal!
06-70-429-6053
Ács, tetőfedő munkát vállalok! 0670 -220-4034
SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ telepítése! PALACKOS ÉS VEZETÉKES GÁZKÉSZÜLÉKEK garancia utáni javítása, évenként 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, 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
Vállaljuk: családiház építését, bővítését, belső átalakítást, támfalak építését, zsalukövezést, kertépítést, tetőbontást-és építést. Gyöngyösi Jenő
06-20-985-9909
PALATETŐ bontás nélküli felújítása
színes, mintás, bitumenes zsindel�lyel.Ingyenes árajánlat készítés.Kedvezmény 10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók, javítása, készítése! Nyílászárók szigetelése, pas�szítása, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Penészmentesítés www.
peneszeltavolitasa.hu
06(30)
294-6022

Fűkaszálást, favágást és egyéb kerti munkákat vállalok! Hívjon bizalommal! 06-30-492-0530

Tetőfedő, bádogos, új tetők, tetők
javítását, Lindab lemeztetők, tetőáthajtást, tetőmosást, ereszcsatornázást, széldeszkázást vállalok akciós
áron, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény 2021.05.30-ig. Hívjanak bizalommal! 30/741-3826
Ács, tetőfedő, bádogos munkát, palatető bontást, felújítást vállalok. Saját
anyagból dolgozunk. Réz, alu, lindab,
bramac. 0670/235-6468
Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés. 0620
/281-2547
Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés. 0620/
537-6133
Ács, tetőfedő cserepeslemez felrakása, bádogosmunkák, tetőjavítás, lécezés. Barankai János 06-30/828-6683
Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást,
tetőjavítást,
cserepeslemezelést,
ereszcsatornázást, széldeszkázást,
tetőjavítást, lapostetők szigetelését
és egyéb kisebb javításokat vállalok
06-20-917-2422
ÁLLÁS

Keressük a kávézó felszolgáló csapatának új tagjait! Fiatalos, igényes,
dinamikus-a színvonalas vendéglátás
mellett elkötelezett-mellék és főállású munkavállalót keresünk, barista/
felszolgáló, valamint felszolgáló-kisegítő munkakörbe. Esztergomi lakcím,
valamint gyakorlat előnyt jelent, de
hiánya nem kizáró ok. Jelentkezés:
negracafe@gmail.com Negra Kávézó
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
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
Kézi és gépi takarítókat keresek az
esztergomi Ipari Parkba hétfőtől péntekig 6-8 órában, akár 1 műszakban
(délelőtt), vagy két műszakban. BG
Credit House Kft. 06-30/655-2074,
bgcredit.balazs@gmail.com
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Poszpisek Árpád ácsmester felvételre keres ács szakmunkást, ács betanított munkást, illetve segédmunkást
tokod-üveggyári telephelyű vállalkozásba. Bér megegyezés szerint! 06
20 4737 193
Süttői vendéglőbe szakácsot és autóval rendelkező pizzafutárt keresünk!
+36-30-331-7437
Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és munkájára igényes női, konyhai munkatársat keres. 06-20
-365-9493
Tetőfelújításban és egyéb házfelújításban jártas pl.: tetőfedőt, kőművest vagy esetleg tapasztalt segédmunkást keresünk jó fizetési lehetőséggel! Csak jogosítvánnyal rendelkező, józan életű emberek jelentkezését várjuk! Juhász László e.v.
06-20-265-8016
Vizesvágó gép kezeléséhez keresünk tapasztalattal rendelkező gépkezelőt, esztergomi munkahelyre. Műszaki rajz ismerete,
rajz szoftver ismerete szükséges.
Várjuk önéletrajzodat oneletrajz@
okotechhome.hu., ÖkoTech-Home
Kft. 06-20-91-67-494
Szereted a változatos munkát?
Esztergomi cég keres munkatársat karbantartások és szerelések
elvégzéséhez, országos munkavégzéssel! Szakterületünkön piacvezetők vagyunk! Ha Te is csatlakoznál csapatunkhoz, jelentkezz!
„B” jogosítvány és autóvezetési
tapasztalat szükséges. oneletrajz@
okotechhome.hu.,ÖkoTech-Home
Kft. 06-20-91-67-494
Keresek önállóan dolgozni tudó
gipszkartonszerelőt és szobafestőt.
Creall Kft. 06-20/334-7025
HEKK! Halsütödébe munkatársat
keresek! 06-30-6363791

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ vagy TETŐFEDŐ
szakmunkást keresünk B kat.jogosítvánnyal, 3000 Ft/óra, heti kifizetéssel! Akkor hívj, ha jártas vagy a munkában! ÁCS/DC Kft. 06-20/9527
764
Kisgépkezelőt keresünk Esztergomba, elsősorban Bobcat kezeléséhez. Amennyiben motivált vagy,
megoldható, hogy mi álljuk a tanfolyam és a vizsga árát! Elengedhetetlen a jó fizikai állóképesség
és a “B” jogosítvány megléte is.
“C” kategória előny. oneletrajz@
okotechhome.hu, ÖkoTech-Home
Kft. 06-20-91-67-494
A RicsiLaundry Kft. dorogi mosodájába keres megbízható, önálló munkavégzésre képes hölgyet. Életrajzokat várom az info.ricsilaundry@
gmail.com címre. +36703958077
Kőművest, betanított kőművest és
segédmunkást felvesz esztergomi építőipari cég (Molnár és Molnár
Kft.) Esztergom és Dorog környékéről. +36 20 953-7716
ÁLLAT

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

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

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Május hónapban érvényes kuponjaink értéke:

2700
Ft

320
Ft

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!
Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!
A nyitvatartás a koronavírus járvány miatt
a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

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

ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés menüválasztásos vacsorával 30000 Ft/fő/6
éj. Foglaljon most! 06703135501

Damjanich u. 113.

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

TŰZIFA
TÖLGY, CSER
ömlesztve:

VEGYES

Vásárolok mindenféle motorkerékpárt! Simson, Berva, Mz. Elfekvő árukészletet, alkatrészkészletet.
06706503168
Katalizátor felvásárlás magas áron!
06-70-424-0457
Vásárolok régi motorokat, elfekvő
alkatrészkészletet! Simson, Berva,
Mz, stb! 06706503168

ESZTERGOM-KERTVÁROS

31 000 Ft/m3

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

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

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

Tel.:06-30/524-5727 TŰZIFA AKCIÓ!

KLÍMATŰZIFA
AKCIÓ!
BERENDEZÉSEK
Hárs /ömlesztve, hasítva/

értékesítése,
telepítése,
karbantartása
rövid határidővel!

14.000 Ft/m3

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

AA 5838419

2021. május 7.

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!

Tel: +36-20/260-0573

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

AKCIÓS

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

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

SMARTABLAK

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

okos megoldások nyílászárókra

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

06-33-400-748

KÍNÁLATUNKBÓL:

» Minőségi ablakok, bejárati- és beltéri
ajtók
» velux

KERESSÉTEK MEGÚJULT ÉTLAPUNKAT!
NYITVA TARTÁS: Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
Már a

-en és a

-n is megtaláltok!

VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ

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

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

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

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!

Üzletünkben
prémium
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK,
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

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

info@smartablak.com

www.smartablak.com

+36 70 626 3288
+36 70 314 0807
smartablakdorog

Ha tél, ha nyár, a Smartablakkal jól jár!

FAIPARI ÉS BARKÁCS
ÁRUHÁZ
Nyitva: H-P: 7.00-16.00, Szo: 8.00-12.00

2510 Dorog,
Köztársaság út 13.

Smartablak-Dorog-Okosmegoldások-nyílászárókra

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

FÜRDÔSZOBA BÚTOROK,
SZANITEREK, KIEGÉSZÍTÔK

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK
hatalmas választékban

A képek illusztrációk.

FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK
a praktikusság jegyében

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

TERMÉKKÍNÁLATUNK:

· OSB lapok, rétegelt lemezek,
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

