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FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester

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)

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

smartablakdorog

 MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK • BELTÉRI AJTÓK  •  
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK  • PÁRKÁNYOK • 

                     GARÁZSKAPUK •                
                     TETŐTÉRI ABLAKOK

NYÁRI AKCIÓK!
Smartablak-Dorog-Okos-
megoldások-nyílászárókra

www.smartablak.com

A Lechner Holding AG. magyarországi leányvállalata

FAIPARI BETANÍTOTT 
MUNKATÁRS 

munkavállalóval bővíti csapatát.

Elvárásaink:
•  A szakmai előírásoknak megfelelően, a 
   megrendelői igények alapján hajtja végre a fa 
   alapanyagokból  készült termékek teljeskörű 
   megmunkálását;
•  munkavégzése során az ügyfelek minőségi 
   elvárásait tartja szem előtt a gazdaságosság  
   fi gyelembevételével;
•  hatékony anyag- és készletgazdálkodás;
•  az elkészült termékek ellenőrzése.

Amit kínálunk: 
•  Egyműszakos-, kiszámítható munkarend, 
   szabad hétvégékkel;
•  kiegyensúlyozott, stabil vállalati háttér;
•  versenyképes, 100%-ban bejelentett 
   jövedelem;
•  bejárási költségtérítés + cafeteria;
•  fejlődési lehetőség;
•  jó csapatszellem.

Ajánlatunkról bővebben weboldalunkon tájékozódhat. 
https://www.mylechner.de/hu/a-vallalat/karrier/

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzát a 

job@lechner.hu e-mail címre. 

Szívesen biztosítunk lehetőséget 
pályakezdő fi ataloknak is! 

Munkavégzés helye: Tát

www.opticworld.hu

OPTIC WORLD DOROG  •  Bécsi út 51.  •  +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193
Az ajánlat 2021. március 1. és május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

NÉZZ A JÖVŐBE
POZITÍVAN!

-30%
-50%

-70%

MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERETEK

-20%
-30%

-40%

PRÉMIUM 
SZEMÜVEGLENCSÉK

közelre • távolra • fényre sötétedő

v
a

g
y
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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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Az „URBS PRO PATIENTE” 
Nonpro� t Kft. Gál�  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@gal� .net e-mail címen.

Önállóan dolgozni 
tudó  ÁCSOT, 
TETŐFEDŐT és 
BÁDOGOST, 
illetve SEGÉDET 
felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

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

•CO/AWI HEGESZTŐ 

•CNC  ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ

•CNC MARÓS

•HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁLYOS

• ÖSSZESZERELŐ 
munkatársat keresünk.

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

 •LAKATOS/HEGESZTÕ
 (hegesztési gyakorlat szükséges, végzettség nem feltétel) 

•CSISZOLÓ
(betanított munka, végzettséget nem igénylõ) 
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BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe

FELADATOK: 
-  Gyártósori munka

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség
-  Jó fi zikai 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

 

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.

Partnerünk részére keresünk több műszakos műszakrendbe 

GÉPKISZOLGÁLÓ, GÉPKEZELŐ OPERÁTOR - 
VÉGELLENŐR kollégákat.

•  Versenyképes fi zetés
• Béren kívüli juttatás
•  Előre lépési lehetőség
•  Céges busz
•  Bónusz

További információért érdeklődj telefonon.

ÁLLÁST KERESEL?

Jelentkezés módja, fényképes önéletrajz
elküldésével: toborzas@insertus-hr.hu

Információ: 06-20/361-7531, 06-20/558-4770

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.

Jelentkezni 06-20/351-7024 
telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

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 fi zetés
- Jó hangulatú fi atalos csapat
- Munkavégzéshez szükséges felszerelés
- Azonnali kezdés, hosszútávú munka, 
  biztos fi zetés

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

SOFÕR munkatársakat

 A Mazsi Kft.  
 kizárólag szakmai 

tapasztalattal 
rendelkezõ 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
H-P-ig: 30/385-1873  

 keres, B kategóriás jogositvánnyal.

Keresek önállóan 
dolgozni tudó 

GIPSZKARTON-
SZERELŐT és 

SZOBAFESTŐT. 
Creall Kft  

06-20/334-7025
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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

„A legnagyobb hiba, amit az életben 
elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

Bővebb információ kérhető: 
+36-33-542-400

Ha kitartó, céltudatos és  jó csapatjátékos 
vagy, valamint hosszú távú munkát 

keresel egy megbízható cégnél, akkor 
ez a hirdetés neked szól!

Jelentkezésedet követően lehetőséged nyílik egy 
személyes elbeszélgetésre és gyárlátogatásra.

        AMIT CSERÉBE KAPSZ:
versenyképes bérezést további bónuszokkal 
     és  juttatásokkal
hosszú távú munkalehetőséget egy biztos vállalati   
     háttérrel rendelkező multinacionális cégnél
határozatlan idejű munkaszerződést
a munkavégzés tiszta, rendezett környezetben, 
     családias  légkörben zajlik
ha fejlődni szeretnél, mi ezt támogatjuk 
élvezd nyugodtan az életet akár itthon, akár 
     nyaralás alatt  - 24 órás csoportos élet- és 
     balesetbiztosítást kapsz a világ  összes országára
a munkábajárásodról is gondoskodunk vállalati 
     buszjáratainkkal (Esztergom, Dorog, Tát,Tokod,   
     Tokodaltáró, Nagysáp, Sárisáp, Csolnok,  Kesztölc,       
      Dömös, Pilismarót, Annavölgy, Piliscsév,  
            Párkány, Ebed, Nána, Helemba, Szőgyén, 
                              Kőhídgyarmat)

AMIT CSINÁLNI KELL:
Autó alkatrészeket összeszerelni és sorba 
    rendezni szerelési utasítás alapján

   NEM MI VAGYUNK SZÁMODRA
 AZ IDEÁLISAK, HA:
nem rendelkezel általános iskolai 
    végzettséggel 

gondot okoz a mindennapi rutin 
     betartása

BETANÍTOTT, FIZIKAI 
ÁLLÓMUNKÁRA KERESÜNK 

ÖSSZESZERELŐ
MUNKATÁRSAKAT

MUNKAREND:
Munkaidő:
napi 8 óra / heti 40 óra
    (a munkaközi szüneteket le kell dolgozni)

MUNKAREND:
2 műszak  06:00 -14:50, 14:55-23:45

       JELENTKEZÉS:
 Interneten: www.summitdvkft.hu
 E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu

Postai úton: Summit D&V Kft. 
 2500 Esztergom, Dobogókői út 35.

Facebookon: https://www.facebook.com/
 summitesztergom/

 Személyesen: önéletrajz leadásával a 
 Társaság székhelyén lévő Biztonsági 
 Szolgálatnál, ahol jelentkezési lap is  
                      kérhető.

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

FÉRFI munkatársakat

 A Mazsi Kft.  
 élelmiszer gyártásra, 

kétmûszakos 
munkarendbe keres 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
H-P-ig: 30/385-1873  
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Honnan ered a Gyereknap ünnepe?
Manapság már mindennek van ünnepe: Anyák napja, Állatok világnapja, Madarak és fák napja, A tűzoltók napja, és természetesen a Gyereknap 
sem maradhat ki a felsorolásból. Jó, hogy ennyi mindenről meg lehet emlékezni, és hogy ezek kapcsán számtalan program várja az érdeklődőket 
országszerte. Minden kis településnek, vagy nagyobb városnak megvan a maga hagyománya erre vonatkozólag, azt azonban nem sokan tudják, 
hogy a Gyereknap eredetileg Törökországból ered.

A Gyereknap eredetileg Törökországból 
származik, és mára már a világ sok 
országában ünnepnappá nyilvánították. 
Annak idején még Nemzetközi Gyermek-
napnak hívták, és minden évben június 
1-jén tartották. Ehhez hasonlítható az ENSZ 
által létrehozott Egyetemes Gyermeknap 
intézménye. 

Magyarországon 1931-ben volt az első 
megtartva, igaz, akkor még Gyermekhétnek 
hívták. 1950-re ez már lerövidült, és 
megszületett a mai napig ismert Gyereknap, 
melyet mindig május utolsó vasárnapján 
tartanak.

A törököknél, és úgy általában a 
Gyereknapot megtartó országokban maradt 
az eredeti időpont – vagyis június elseje. 
Nálunk ez most május 30-ára esik, amikor is 
milliónyi szuper program és rendezvény várja 
majd a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. 

Mi lenne, ha ma egész nap olyan enni-, innivalók 
kerülnének az asztalra, amelyek a gyerekek kedve 
szerint készültek? 
Ezen a napon legyen a menü a kedvenc ételük, ráadásul a 
tálalás is legyen gyerekbarát! Pl egy ilyen szendvicsnek 
biztos nem tudnak ellenállni – ráadásul talán észrevétlenül 
elfogyasztják a “nemszeretem” zöldségeket is.

Sokan csak ilyenkor tudnak 100%-os 
figyelmet fordítani gyermekeikre, de akkor 
viszont ezt az egy napot csak velük szeretnék 
tölteni, ami teljesen érthető is. Szerencsére 
már egyre több település rendez saját 
programokat, melyek évről-évre egyre csak 
színesednek. Nem ritka ilyenkor a kulturális 
program sem, melynek egyre több intézmény 
biztosít már helyszínt.

Az ENSZ közgyűlése még 1954-ben 
javasolta, hogy minden országban tartsák meg 
az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja 
már akkor is az volt, hogy megemlékezzenek 
a világ gyermekeinek testvériségéről, a 
megértésről, valamint a gyermekek jóléte 
érdekében kifejtett küzdelmekről. Javasolták 
a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot 
jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek 
gondolnak – így alakult hát ki a magyar 
rendszerben minden év május utolsó 
vasárnapja.

www.gyerek-portal.hu
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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
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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!

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

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

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.
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Tel: +36-20/260-0573

értékesítése, 
telepítése, 

karbantartása 
rövid határidővel! 

KLÍMA-
BERENDEZÉSEK 

25 éves szakmai tapasztalattal 
és referencia munkákkal 

rendelkezünk, megbízható 
csapat vagyunk! 

2020-as árakkal dolgozunk!

KOMUVES ÉS ÁCSMUNKÁT 
VÁLLALUNK! 

,, ,,

Gyöngyösi Jeno: 06-20-985-9909
,,

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés)

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

BURGONYA 
VÁSÁR! 

06-30-295-5994

TÁTON, termelőtől jó minőségű, 
SÁRGA burgonya főzésre és sütésre 

is kiválóan alkalmas, eladó 
15 kg-os kiszerelésben, 100 Ft/kg. 

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

Vozák Csanád 
+36-30/454-4276

csani.vozak.cv@gmail.com

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!•tetőmunkák

•hőszigetelés
•házbővítés
•kőműves munkák

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL 

A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ 
MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!

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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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. 05. 31-ig 15-25%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

FARM BURGER 
ESZTERGOM

 06-33-400-748 

NYITVA TARTÁS: Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30 

Már a -en és a -n is megtaláltok!

HÁZHOZ-
SZÁLLÍTÁS: 
Esztergom, Esztergom 
kertváros, Szamárhegy, 
Búbánatvölgy, Dorog, Tát 
Pilismarót, Csolnok, 
Kesztölc 

KERESSÉTEK MEGÚJULT ÉTLAPUNKAT!

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

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

Apróhirdetések
INGATLAN

Garázst vennék Esztergomban! 06-70-
220 -4034

Esztergomban, a Bánomi ltp.-en sürgő-
sen eladó egy 49 nm-es, II. emeleti panel 
lakás. 06-20-341-4452

Hobbitelket, nyaralót, horgásztanyát, 
tanyát vásárolnék Budapest vonzáskörze-
tében! 06-20-519-6079

Lábatlanon kétszintes családi ház 
eladó, 2szoba+nappali, emeletként 
fürdő+konyha. Központi fűtés (gáz+fa), 
fűtött garázs. Udvaron pince, présház, 
melléképületek, kocsibeálló. 42m Ft. 
30/696-4268

Esztergom, Szamárhegyen eladó tégla 
építésű családi ház. 757m2 telken tetőtér 
beépítéses, 78m2-es lakóépület + terasz 
és garázs. Fűtése kandallóval megoldott. 
Központifűtés rendszer is ki van építve radi-
átorokkal, csak elektromos kazánt kell tele-
píteni. Irányár: 30,9MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrádi út men-
tén, két aszfaltos útról megközelíthető, 
21,300 m2, szántó, erdő, nádas terület. 
Villany lehetőség adott. Alkalmas lovardá-
nak, kalandparknak, stb. Irányár: 21 Mil-
lió 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 nyí-
lászárók, felújított fürdőszoba. Fedett kapu-
alj, kondenzációs gázkazán, 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 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

Táti pince telekkel eladó, a Mogyorósbá-
nyai útról megközelíthető (Homoki dűlő) 
pincesoron. Szőlővel és gyümölcsfák-
kal telepített 1168m2-es telken pince és 
présház. Villany lehetőség adott. Irányár: 
3,5 Millió Ft 20/336-4936

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

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

  

JÓNÁS TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG CENTRUM
Esztergom Dorogi u 5/D (Hatoskő) Tel: 33/416-896  Mobil: 06-70/606-0503 
Nyitva: H-P: 8-16, Szo: 8-12   E-mail: jonastuzep@gmail.com          Jónás Tüzép

SÓDER-HOMOK- MURVA, 
cement, mész, téglák, 

vakolatok, szigetelőanyagok, 
fóliák, szerszámok.
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AA 584 5945

KALODÁS TÜZIFA 1X1X1,7 • FABRIKETT • SZENEK FOLYAMATOSAN KAPHATÓK! 

ZSÁKOS ANYAG:
•CEMENT
•MÉSZ
•CSEMPERAGASZTÓ
•TÉRKŐHOMOK
•ESZTRICH BETON
•VAKOLÓ
•FALAZÓ
•EPS RAGASZTÓ

•LÉTRA
•KŐMŰVES 
  SZERSZÁMOK
•HOMLOKZATI    
  SZIGETELŐANYAG
•GIPSZKARTON +
   TARTOZÉKOK
•SAMOTT TÉGLA
•KISMÉRETŰ TÉGLA
•ZSALUKŐ
•YTONG

ÖMLESZTETT ÁRUK:
•Sóder 0-24
•Homok 0-1
•Sárga homok
•Murva 0-20
•Kavics 20-50
•Kulés kavics 
  30-60

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 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

Nagysápon utcafronti házrész eladó, 
3342m2 telekkel, 3 szobás, 95m2-es 
épület. Fedett terasz, új nyílászárók, szi-
getelt homlokzat. Fűtése gázkonvektorral 
és kandallóval megoldott. Irányár: 25Mil-
lió Ft 20/336-4936

Dömös központjában felújítandó panzió és 
vendéglátóegység (kocsma, külön bejárat-
tal) eladó. Rendezvények, születésnapok, 
szilveszteri partik és esküvők lebonyolítá-
sára alkalmas. 1348m2 telek, 18 szoba 
fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő befogadá-
sára alkalmas, étteremmel, konyhával és 
bárral felszerelve, terasszal, udvari parko-
lóval, gáz központifűtés. Irányár: 120 Millió 
Ft 20/336-4936 

Esztergom főútvonalon családi ház eladó 
a Szent Anna templom (Kerektemplom) 
közelében. 755m2 telek, 1 szintes, 3 szo-
bás felújítandó épület. Garázs, pince, fedett 
kapualj és melléképület tartozik hozzá. Gáz 
központifűtés + hőtárolós villany. 2 gene-
ráció részére is alkalmas. Irányár: 50 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Esztergomban déli városrészben csalá-
di 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

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: 655’000Ft / m2 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: 10 Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó Lábatlanon, Őrhegyi dűlőben, 22,000 
m2 telek (150x150) közmű lehetőség adott. 
Irányár: 15 MFt. 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 

BÉRLEMÉNY

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 2 szobás és erkélyes lakások Eszter-
gom, Bánomi lakótelepen, II. és IV. emelet. 
50m2, részben bútorozott, bútorok meg-
egyezés szerint. Bérleti díj: 120’000Ft / hó 
+ rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936

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

Esztergom-Kertvárosban szoba kiadó 50 
000 Ft-ért! 06-30-425-1782

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, és 
ezek alkatrészeit: BMW, Zündapp, Csepel, 
Pannónia, Jawa, Simson, MZ, Romet, lehet 
hiányos, üzemképtelen, minden érdekel, 
házhoz megyek, készpénzzel fizetek! 
06-20-5196079

Autófelvásárlás! Autóját felvásárolnánk 
típustól, márkától, állapottól függetlenül. 
Díjtalan kiszállással, a hét bármely nap-
ján. Akár műszaki vizsga nélkül is. Csak 
adás-vételi szerződéssel! Dzseri Car Kft. 
Tamás 06-20/442-9002 dzsericarkft@
gmail.com

www.vihariauto.hu
ÁLLÁS

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

Tetőfelújításban és egyéb házfelújítás-
ban jártas pl.: tetőfedőt, kőművest vagy 
esetleg tapasztalt segédmunkást kere-
sünk jó fizetési lehetőséggel! Csak jogo-
sítvánnyal rendelkező, józan életű embe-
rek jelentkezését várjuk! Juhász László 
e.v. 06-20-265-8016

Csolnoki pékségbe állandó éjszakára 
gyakorlattal rendelkező táblást, dagasz-
tót, kemencést, és készáru beszámolót 
felveszek! 06-30/206-9120

Dorogi uszoda büfébe keresek megbízha-
tó, rugalmas, önállóan dolgozni tudó, ven-
déglátói tapasztalattal rendelkező munka-
erőt. Május 28-tól a strandszezon végé-
ig! Diákok jelentkezését is várom! Oltott-
sági igazolvány nem szükséges! Januska 
Jessica 06-30-270-6118

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

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

Poszpisek Árpád ácsmester felvételre 
keres ács szakmunkást, ács betanított 
munkást, illetve segédmunkást tokod-
üveggyári telephelyű vállalkozásba. Bér 
megegyezés szerint! 06 20 4737 193

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

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

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

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ vagy TETŐFEDŐ szak-
munkást keresünk B kat.jogosítvánnyal, 
3000 Ft/óra, heti kifizetéssel! Akkor hívj, 
ha jártas vagy a munkában! ÁCS/DC Kft. 
06-20/9527 764

Németországi munkára kőművest és 
zsaluzóácsot keresek,HETI fizetéssel! 
+4915209891965 

Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó 
2.000Ft/óradíj. Lakatos, targonca veze-
tő, ipari fényező munka nettó 1.750Ft/óra-
díj. Igényes, díjmentes szállást vagy uta-
zási támogatást biztosítunk. Extrackt-Pro 
Kft., femmunka.eu@gmail.com +36/70-
384-7636, +36/20-370-5412

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

SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

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

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

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

Udvartakarítást, szemétszállítást, terep-
rendezést, lomtalanítást, költöztetést vál-
lalunk kedvező áron! 06-70-388-7195

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

Vállalok szobafestést, mázolást,  és 
laminált parketta lerakását. 06-70 
-263-6464
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LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

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

320
Ft

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
Május hónapban érvényes kuponjaink értéke:

2700
Ft

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról 
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

74
50

45

Villanyszerelést vállalok! 06-70-
220 -4034

Gázkészülék javítás, karbantartás! 
Körösladányi László 06-30-244-2092

Duguláselhárítás 06-20-348-8720 
Lakás,házfelújítás, külső-belső munkák! 
06-30-875-6655

Vállalom: épületek bontását, felújítá-
sát, tető javítását, bádogozását, föld-
munkát, csatornázást, tereprendezést, 
veszélyes fák kivágását, fűnyírást, bur-
kolást, kőműves munkákat, nyílászárók 
beépítését, földmunkagép munkákat. 
Hívjon bizalommal!  06-70-429-6053

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

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

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ telepítése! 
PALACKOS ÉS VEZETÉKES GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK 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

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

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

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, 
cserépből, zsindelyből, lapostető szige-
telés. 0620/281-2547

Kőműves munkát és hőszigetelést vál-
lalunk! 06-70-327-3887

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

ÁLLAT

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

1éves vörös tojótyúkok júniusra, 10db-
tól ingyenes házhoz szállítással megren-
delhetők, 680Ft/db. 06-20/214-7787

ÜDÜLÉS

Mátra egyik legszebb részén, jól felsze-
relt vendégházunkban olcsó szállás lehe-
tőség!  06/20/4525809

VEGYES

Vennék modellvasutat, modelleket, 
gyerekjátékot, régi reklám zománc-
táblákat, pedállal hajthatós kisautót! 
06-20-519-6079

Vásárolok régi motorokat, elfekvő alkat-
részkészletet! Simson, Berva, Mz, stb! 
06706503168

RÉGISÉG

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

Festést, mázolást vállalunk! 06-30 
-989-8934

Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, 
kúpkikenést, tetőjavítást, széldeszkázást, 
ereszcsatornázást, cserepelemezelést, 
hőszigetelést, régi házak javítását. 
Kiszállás ingyenes. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény 2021. május 31-ig. 
06-30-375-9762. 06-70-655-9878. 
06-20-626-3481

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

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

Salétromos, vizes tégla-, vályogfalak 
utólagos, bontás nélküli vízszigetelése. 
06-30/7229-887

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat válla-
lok Lindab lemezzel, cserepes lemezzel. 
Régi hajlott tető felújítása, lapos tető szi-
getelés, lécek cseréje, fóliázása, eresz-
csatorna bádogozása, készítése, régi 
szarufák megerősítése. Számlaképesen:. 
+36708825912; +36305822634

Madár védő hálók, cica hálók, szabad-
idő hálók telepítése, beszerelése igény 
szerint, helyszíni felméréssel. Professzi-
onális csapat, minőségi anyagok, gyors 
kivitelezés! 06709496771

Ács, tetőfedő, bádogos munkát válla-
lunk. Tetőjavítás egész évben, 20% ked-
vezmény, akár azonnali kezdés. Anyagot 
biztosítunk. 0630/467-9397

Ács, tetőfedő, bádogos munkát, palatető 
bontást, felújítást vállalunk. Saját anyag-
ból dolgozunk: réz, alu, lindab, bramac. 
0670/274-3938
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8 órás munkarend, 
folyamatos 3 műszakban

Hazautazási támogatás,  
ha távol laksz 

Havi és negyedéves 
bónuszok

Üdülési bónusz Karácsonyi bónusz Díjmentes szállás Ingyenes céges 
 buszjáratok 

Cafetéria már a  
próbaidő alatt is

Telefonflotta  
kedvezmény

Akár 70% műszakpótlék

Képzési lehetőségek

Heti bérelőleg a  
próbaidő alatt 

Ajánlói program: akár 
bruttó 600.000 Ft bónusz 

06 20 777 0033
facebook.com/ZoltekZrt

LÉGY TE IS ZOLTEKES!

Akár nettó 230.000 Ft bér, felvétel és belépés 1 héten belül!

FORMÁLD VELÜNK 
A JÖVŐT  
GÉPKEZELŐKÉNT!


