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+36-70/941-7152

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

NE VÁRJA MEG, HOGY ŐSSZEL 
MEGDUPLÁZÓDJANAK A NYÍLÁSZÁRÓ ÁRAK! 

RENDELJE MEG MOST AJTÓIT, ABLAKAIT!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

• SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

• SZEMÜVEGJAVÍTÁS • TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
• FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET

• KEDVEZŐ ÁRAK • SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

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

harmoniaoptika | Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

30%40%
KEDVEZMÉNY MINDEN 
SZEMÜVEGLENCSÉRE

20%50%
KEDVEZMÉNY 
SZEMÜVEGKERETEKRE

50%
KEDVEZMÉNY 
NAPSZEMÜVEGEKRE

1+1 AKCIÓ

Sarokkanapék raktárról azonnal! 

DOROG
ESZTERGOMI út 37.

HATALMAS VÁLASZTÉK
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vagy lépj velünk
kapcsolatba
a 06 70 795 3410-es
telefonszámon!

Munkabérelőleg-
igénylési lehetőség

Az alap-
és pótszabadságokon
felül plusz szabadságot
is biztosítunk*

2 műszakos
munkarend
8 órában,
hétfőtől péntekig

Jelentkezz vagy kérj visszahívást még ma 
megújult karrieroldalunkon: karrier.suzuki.hu,
vagy lépj velünk kapcsolatba a 06 70 795 3410-es
telefonszámon!

*   Plusz szabadságnapok a hétvégére eső ünnepnapok helyett.
** 11 nap délelőttös és 11 nap délutános műszak esetén kalkulált nettó havi bér, pótlékokkal, túlóra nélkül.

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

LEGYÉL TE IS MUNKATÁRSUNK
ESZTERGOMI GYÁRUNKBAN!
Belépés már a felvételi nap hetében!

Karrierlehetőség!
Akár 1 év után csoport-
vezető-helyettes lehetsz
nettó 268 460 Ft-os
havi bérért

Kereseti
lehetőség nettó
228 000 – 232 000 Ft**
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Suzuki_HR_toborzo_szorolap_A5.pdf   1   5/27/21   07:48
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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.

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.

BOBCAT- RA 
GYAKORLOTT KEZELŐT, 
C-S JOGOSÍTVÁNNYAL 

FELVESZÜNK. VEXUS KFT.

 06-20-328-9636
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KŐMŰVEST, 
FESTŐT 

FELVESZEK! 
Hívj bizalommal! 
KECSKÉS TAMÁS E.V. 
06-70/220-4034

A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE: ZSÁMBÉK

ALEX Fémbútor Kft. Zsámbék 
H-2072, Magyar u. 21-23.
Telefon: +36/20 341-3333    
E-mail: info@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

ASZTALOS ÜZEMBE BETANÍTOTT MUNKÁS, 
ASZTALOSIPARI GÉPKEZELŐ, BÚTORASZTALOS 
teljes munkaidőben

KÁRPITOS ÜZEMBE BÚTORKÁRPITOS
teljes munkaidőben

PORFESTŐ ÜZEMBE BETANÍTOTT MUNKÁS
teljes, illetve 4 vagy 6 órás délutános műszakban

HEGESZTŐ
teljes és részmunkaidőben vagy másodállásban

TARGONCÁS
teljes munkaidőben

SZERELDE ÜZEMBE BÚTORÖSSZESZERELŐ
teljes vagy részmunkaidőben

   

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ CSAPATÁBA 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT
KERESÜNK

Az alábbi telefonszámon ügyintézőnknél jelentkezhet:
Bácsiné Illés Zsuzsanna, +36 (20) 573-1813

ü versenyképes fi zetés  ü túlóra prémium  
       ü határozatlan idejű szerződés

» Női munkavállalók jelentkezését is várjuk.
» Fizikailag terhelhető, megváltozott munkaképességű 
dolgozók jelentkezését is várjuk.

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 gra� kai  megoldások, 

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

engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu

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

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.

Tel: 06-20-365-9493

Tokodaltáró
önmagára, 

és munkájára 
igényes 

NŐI 

KONYHAI 
MUNKATÁRSAT 

keres. 

Kizárólag önállóan 
dolgozni tudó, jó 

problémamegoldó 
képességgel rendelkező 

NYÍLÁSZÁRÓ 
BEÉPÍTŐT keresünk, 

azonnali kezdéssel! 
Smartablak Kft. Dorog, 

Köztársaság út 13. 
+36 70 626 32 88
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Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi 

PALA PIZZÉRIÁBA 
gyakorlattal rendelkező

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822

 

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

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

 

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

•CSISZOLÓ
(betanított munka, végzettséget nem igénylõ) 

Re� ex Kft dorogi � óktelepére 
normál egy műszakos munkarendbe 

keresünk

BELFÖLDI 
GÉPKOCSIVEZETŐT

KÖVETELMÉNYEK, ELVÁRÁSOK:
•  Érvényes B,C,E kategóriás jogosítvány
•  GKI, tachográf kártya
•  minimum 1 év szakmai gyakorlat
•  legalább PÁV III. kategória, a PÁV II. előnyt jelent
•  ADR bizonyítvány és hasonló területen szerzett 
   tapasztalat előnyt jelent.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Stabil, hosszú távú, bejelentett munkalehetőséget, 
   versenyképes bérezést
•  munkatársaink teljesítményét a bér mellett számos 
   juttatással ismerjük el

JELENTKEZÉS MÓDJA: E-mailben a 
pap.brigitta@re� exkft.hu címen

DOROGI USZODA 

BÜFÉBE 
keresek 

megbízható, 
rugalmas, 

önállóan dolgozni 
tudó, vendéglátói 

tapasztalattal 
rendelkezô 

MUNKAERÔT. 
Május 28-tól a 

strandszezon végéig! 

DIÁKOK jelentkezését 
is várom! 

Januska 
Jessica 

06-30-270-6118

Oltottsági 
igazolvány 

nem 
szükséges! 

AMIT KÍNÁLUNK:
· Cafetéria juttatás · Munkába járás költségtérítés 
· Kedvezményes üdülési lehetőség saját üdülőinkben
· Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 
· Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó
    juttatások.

Fizikai munkakörbe:

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével  
az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.HU e-mail címen lehet.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható
a www.dmrvzrt.hu oldalon.

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu
weboldalon a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.

• VÍZMŰGÉPÉSZ (Tahitótfalu)
• VILLANYSZERELŐ (Szentendre)
• NEHÉZGÉPKEZELŐ (Visegrád)
• RÁTEKINTŐ GÉPÉSZ (Szentendre)
• VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ (Szentendre)
• CSATORNAMŰ GÉPÉSZ (Szentendre)
• KÖZCSATORNA ÁTÉPÍTŐ ÉS JAVÍTÓ (Szentendre)
• VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ (Szentendre,
   Pilisvörösvár)

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT SZENTENDRE ÉS 
VONZÁSKÖRZETE MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL:

Szellemi munkakörbe:
• MŰSZAKI ELŐADÓ (Szentendre)

 

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

Tel : 0626 / 349-608

Spiralter Kft. Pilisszántói rugó gyártó üzeme 
felvételre keres 1-1 fő: 

Elvárások: 
1-2 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,  
túlóra lehetőség, munkaruha.
Szükség esetén albérlet megoldható.

Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes 
adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

• SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
• ESZTERGÁLYOST – 
   HAGYOMÁNYOS GÉPRE
• MEO-S TERMÉK 
   ELLENŐRT
• FÉRFI BETANÍTOTT 
   MUNKÁST

• CNC ÉS MECHANIKUS 
   RUGÓGYÁRTÓ-
   GÉPKEZELŐT
• GÉPKEZELŐT  
   (betanulási lehetőség 
    rugógyártásra)
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Népi megfigyelések júniusra

Az alábbi közmondásként megfo-
galmazott tapasztalatot mindenütt ismerik: 
„A júniusi eső koldusbotot nyomhat a 
gazda kezébe.” Ebben a hónapban ugyanis 
a szárazság a kívánatos, hisz itt van a 
gabonaérés ideje. „A júniusi derült ég 

nem jár. A szőlőbe nem lesz kár, minden bő 
szüretre vár.”

Baranya, Muravidék szőlősgazdái azt 
tapasztalták, ha Medárdkor esik, rossz 
szőlőtermés következik, viszont sok és szép 
fű nő majd, bőven lesz széna.

Általában mindenütt azt tartják, hogy 
ez a nap a len és a káposzta vetésének ideje. 
Tyúkültetésre alkalmas nap.

Margitot legyes Margitnak is hívják. 
Zentán úgy szokták meg, hogy Margit-napig 
nem szabad kinyitni az ablakot, mert abban 
az évben sok légy lesz. „Margit asszony a 
legyek királynéja és ezen a napon minden 
konyhába beereszt egy kötővel”.

JÚNIUS 11. SZÉNAKASZÁLÓ 
BARNABÁS

Barnabás arámi - héber eredetű férfinév 
napja. Bibliai jelentése: a vigasztalás fia. 
Szénakaszáló és termésjósló napnak is 
tartják Barnabás napját.

Szent Barnabásróll keveset tudunk, 
noha az Újszövetségben viszonylag sok 
szó esik róla. Az első, amit Barnabásról 
hallunk, hogy szántóföldjét eladta és annak 
árát az apostolokhoz vitte az egyházközség 
szegényeinek szánt adományként.

De nemcsak szénát kell kaszálni 
Barnabás napján, hanem bizonyos 
gyógyfüveket is most kell gyűjteni, hogy 
hatásosak legyenek a betegségek ellen. A 
gazdasszonyok féregűzést ajánlanak. Most 
még jó az idő, most kell megszabadulni 
a házban élősködő férgektől, egerektől, 
patkányoktól.

A népi tapasztalat szerint e hónap időjárása sok veszélyt rejteget, noha már a nyár hírnöke. Az időjárás rámutató ebben 
a hónapban, mégpedig a decemberire utal, vagyis amilyen az időjárás júniusban, olyan köszönt majd be decemberben.

Általában termésjósló napként tartják 
számon Barnabás napját. Az a hit járja 
ugyanis, ha szép az idő, jó lesz a termés, 
de ha rossz, akkor gyenge, silány, rossz 
termésre számíthat a földműves. Doroszlón 
azt mondják: „Ha esik az eső, akkó éjjé 
nappá fogy, pusztul a szőlő.”

Ajánlatos még téli retket vetni ezen a 
napon is, nemcsak Retkes Margitkor, hogy 
télen a nehéz, zsíros ételektől megterhelt 
gyomrot legyen mivel kikúrálni.

JÚNIUS 12. VILLŐ NAPJA
Június 12-e Villő magyar eredetű női 

név napja, mely egy tavaszköszöntő népi 
szokás (villőzés) elnevezésével közös 
eredetű. De mi is az a villőzés?

A kiszehajtás, villőzés: régi 
virágvasárnapi népszokás. A lányok egy 
nagy szalmabábut menyecskeruhába 
öltöztettek és énekelve ezt végigvitték a 
falun, majd levetkőztették és a patakba 
dobták vagy elégették.

A kiszehajtás után a földíszített, 
szerencsét hozó fűzfaággal, a villővel 
járták végig a falut. A házak előtt 
álló gazdaasszonyok letörtek egy-egy 
ágacskát, majd a lányoknak tojást adva 
jókívánságokat mondtak.

A Medárd-napi fagy nem árt semminek, 
tehát még kockázat nélkül lehet lent és 
káposztát vetni. Megfigyelések szerint, ha 
Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a 
bor. Ha esik, akkor a fű szépen kihajt, a szőlő 
bőven terem, de a bor gyönge lesz.

JÚNIUS 10. MARGIT NAPJÁN 
ÓVAKODJ A LEGYEKTŐL

Vértanú Szent Margit ünnepe. A retek-, 
és káposzta-, lenvetés ideje. Lássuk, milyen 
népi megfigyelések kapcsolódnak Margit 
napjához.

Retkes melléknevét Margit a Mura-
vidéken kapta. A gazdasszonyok ugyanis 
azt tanácsolják, ha esik az eső Margitkor, 
legjobb lesz retket vetni, mert alkalmas rá 
az időjárás.

Termésjósló nap Retkes Margit napja. A 
muravidékiek azt figyelték meg, ha esik az 
eső ezen a napon, akkor rossz lesz a dió- és 
a mogyorótermés.

A Bácskában úgy vélik, hogy Margit 
időjósló nap is, negyvenes nap, azaz ha 
esik az eső, negyven napig fog esni. A 
szabadkaiak rigmust is csináltak Margit 
időjós tehetségéről: „Margit felhőtől fél, 
égi háborút vél”.

bőség, júniusi sár szükség” – summázzák 
mindenfele.

Doroszló népe azt a régi tapasztalatot 
emlegeti, hogy a júniusi ködök hamarjában 
jégesőt hoznak.

MIT JÖVENDÖL A 100 ÉVES 
NAPTÁR?

Szép idő lesz, ha Szent János bogara igen 
fénylik, ha az égen sok bárányfelhő létez, ha 
a dongók este sűrűen repülnek. Rossz idő 
vagy eső szokott lenni, ha sok béka jő elő, 
ha a macskák nyalják, tisztítják magukat, 
ha a tyúkok a porban fürdenek, ha a kutyák 
füvet rágnak, ha a vakondok magasra túrnak.

MEDÁRD
Medárd az utolsó fagyosszent. Napjához 

Európa-szerte időjárási megfigyelések, 
regulák fűződnek. Lássuk, melyek ezek.

Ha tiszta az idő Medárdkor, akkor 
kellemes, szép, jó nyárra lehet számítani. 
A népi rigmus így szól: „Medárd napján 
ha esik, 40 napig mindig esik”. Medárd 
negyvenes időjós- és termésjósló nap. 
„Medárdus tájban a nyár hideg faggyal hobbikert.hu

Június
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A KLÍMATISZTÍTÁS FONTOSSÁGA
A légkondicionáló használata 

rendszeres klímatisztítás nélkül 
káros az egészségre, továbbá tete-
mes plusz költségeket von maga 
után a készülék üzemeltetése. 
Hogyan függ össze a klímatisztítás 
és az egészség kérdése? A 
légkondicionáló berendezés 
üzemeltetése során hatalmas 
mennyiségű levegő áramlik át a 
készüléken, akár egyetlen nap 
alatt. A levegő szennyeződésekkel 
van tele. Ezek a szennyeződések 
lerakódnak a készülék szűrőin, 
majd visszajutnak a kiáramló 
levegőbe. Nem lenne ez akkora 
probléma, ha csupán porról 
lenne szó, ám ez nem így van. A 
klímatisztítás nem csak a készülék 
portalanítását foglalja magában.

EGÉSZSÉGKÁROSODÁS 
KLÍMATISZTÍTÁS NÉLKÜL

A klímatisztítás valójában fer-
tőtlenítést jelent, amire azért van 

porodnak, majd ez a levegőbe jut, 
amit a felhasználók belélegeznek.

Amennyiben a légkondicionáló 
használata során köhögést vagy 

Kevesen tudják, hogy rendszeres 
klímatisztítás nélkül akár tartós 
asztma is kialakulhat, súlyos 
esetben pedig a rettegett legionella 
betegség.

A legionella, más néven légiós 
betegség, mely a Legionella bak-
térium belélegzése után alakul ki, 
klímatisztítás révén megelőzhető.

A betegség 1976 óta ismeretes, 
amikor egy csoport egykori lé-
giós egyszerre betegedett meg 
egy veteránszervezet gyűlése 
után (innen származik az elne-
vezés). A vizsgálat kimutatta, 
hogy a megbetegedéseket a 
klímarendszerben található bak- 
térium okozta. A csoport tagjai 
közül többen belehaltak a 
tüdőgyulladásba, melyet a bak- 

térium okozott. Akkoriban még 
nem voltak tisztában a klí-
matisztítás jelentőségével.

Bár a fentieket olvasva ez igen 
távolinak tűnik, ennek ellenére 
a Legionella baktérium egy 
mindenütt jelen lévő organizmus. 
Hazánkban évente több száz 
eset fordul elő, melyek többsége 
kifejezetten a klímatisztítás elha-
nyagolásából ered. A légiós 
betegség nem csak tüdőgyulladást, 
de emésztőrendszeri és ideg-
rendszeri megbetegedést is okoz-
hat, és olykor halálos kimenetelű 
lehet. Ebből világosan látható, 
hogy mennyire fontos a rendszeres 
klímatisztítás.

klima-legkondiszerelo.hu
szükség, mert a cseppvíztárolóban 
a gombák és baktériumok elsza-

nehézlégzést tapasztalunk magun-
kon, akkor teljesen biztos, hogy  
azonnali klímatisztítás szükséges.

74
50

45
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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
,,

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

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

Tel: +36-20/260-0573

értékesítése, telepítése, 
karbantartása rövid határidővel

KLÍMA-
BERENDEZÉSEK 

BEMUTATÓTERMÜNK: 
2536 Nyergesújfalu, 
Kossuth Lajos út 53.

TESZTELJE MŰKÖDÉS 
KÖZBEN  SZEMÉLYESEN 

LEENDŐ KLÍMA KÉSZÜLÉKÉT!

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!

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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Szolgáltatók

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. 06. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 
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 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  

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

Apróhirdetések
INGATLAN

Esztergom, Szamárhegyen eladó tég-
la építésű családi ház. 757m2 telken 
tetőtér beépítéses, 78m2-es lakóépü-
let + terasz és garázs. Fűtése kandal-
lóval megoldott. Központifűtés rend-
szer is ki van építve radiátorokkal, 
csak elektromos kazánt kell telepíte-
ni. Irányár: 30,9MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrádi út 
mentén, két aszfaltos útról megköze-
líthető, 21,300 m2, szántó, erdő, nádas 
terület. Villany lehetőség adott. Alkal-
mas lovardának, kalandparknak, stb. 
Irányár: 21 Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház a 
Hősök tere közelében, 288m2 telken, 
80m2, 3szoba, garázs, utcára nyí-
ló 18m2, üzlettel, gáz-központifűtés 
Irányár: 42MFt 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban, a 
Honvéd utca közelében, csendes utcá-
ban, 2 szintes, 80m2 lakótér, a nap-
pali, az étkező és a konyha egy légtér-
ben, a tetőtérben 2 hálószoba + 1 fél-
szoba. 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 für-
dőszoba. Fedett kapualj, kondenzáci-
ós gázkazán, hőszigetelt homlokzat. 
Irányár: 80MFt 20/336-4936

Esztergomban eladó utcafronti ház-
rész a körforgalomnál, felújított álla-
pot. 2 szoba + étkezőkonyhás nappa-
li, új nyílászárók, burkolatok, hőszige-
telt homlokzat, pince, beépíthető tető-
tér, további egy lakó van még az udvar-
ban 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 Iri-
nyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es, 
1,5 szoba, új nyílászárók, hőtáro-
lós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt 
20/336-4936

Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL, egy-
szintes családi ház. 2006-ban épült, 
könnyű szerkezetes, 300m2 telek, 3 
szoba+ nappali,101 m2 vegyes köz-
ponti fűtés. Ár: 16MFt 20/421-4557

Hobbitelket, nyaralót, horgásztanyát, 
tanyát vásárolnék Budapest vonzás-
körzetében! 06-20-519-6079

Eladó lakás Esztergomban a Budai 
Nagy Antal utcában. III. emelet, 49m2, 
2 szoba. Új nyílászárók, redőny, szú-
nyogháló, hőmennyiségmérős távfűtés. 
Irányár: 20,5 Millió Ft 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

Nyergesújfalun hétvégi ház eladó, 
közel a Dunához, 3318m2 telken, 
kb. 50 m-es, 1,5 szobás, pala épí-
tésű és faburkolattal ellátott épület-
tel, (nem téliesített). Szigetelt kony-
ha, kis zuhanyzó, külön WC tartozik 
hozzá, 25m2 fedett terasszal és sufni-
val, a járdák és a terasz térkővel kirak-
va, kocsibeálló. Fűtése egyedi elekt-
romos fűtés. Villany van, a vízellá-
tás fúrt kútról. A telek beépíthetősé-
ge 3%. A telek rendezett és gyümöl-
csös található rajta: szilva, ringló, alma, 
meggy, sárgabarack, cseresznye, dió, 
mogyoró, mandula. Irányár: 12,5Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti dűlő-
ben (Csendesvölgy u.). 2500m2 telek. 
Vezetékes víz és villany van. 40m2-es 
befejezetlen gazdasági épülettel. Irány-
ár: 10 Millió Ft 20/336-4936

Eladó új építésű, erkélyes lakások Esz-
tergomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5 szo-
bás lakások. AAA energetikai besoro-
lású, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés. Irányár: 655’000Ft / m2 
20/336-4936

Eladó új építésű tetőtéri lakás Esz-
tergomban. 1szoba + nappa-
li, tárolóhelyiség. Házközpontifűtés, 
olcsó rezsi. Hasznos alapterület 58m2. 
Zárt udvarban kocsi beállóval. Irányár: 
32,4Millió Ft 20/336-4936

Táti pince telekkel eladó, a Mogyorós-
bányai útról megközelíthető (Homoki 
dűlő) pincesoron. Szőlővel és gyü-
mölcsfákkal telepített 1168m2-es 
telken pince és présház. Villany lehe-
tőség adott. Irányár: 3,4 Millió Ft 
20/336-4936

Esztergom főútvonalon családi ház 
eladó a Szent Anna templom (Kerek-
templom) közelében. 755m2 telek, 
1 szintes, 3 szobás felújítandó épü-
let. Garázs, pince, fedett kapualj és 
melléképület tartozik hozzá. Gáz 
központifűtés + hőtárolós villany. 2 
generáció részére is alkalmas. Irány-
ár: 50 Millió Ft 20/336-4936

Dömös központjában felújítandó pan-
zió és vendéglátóegység (kocsma, 
külön bejárattal) eladó. Rendezvé-
nyek, születésnapok, szilveszteri partik 
és esküvők lebonyolítására alkalmas. 
1348m2 telek, 18 szoba fürdő+wc-vel. 
A panzió 70 fő befogadására alkalmas, 
étteremmel, konyhával és bárral fel-
szerelve, terasszal, udvari parkolóval, 
gáz központifűtés. Irányár: 120 Millió 
Ft  20/336-4936 

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

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT INGAT-
LANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY LAKÁST 
VENNÉK! OTTLAKÁS NÉLKÜL KÖZ-
JEGYZŐI ÉLETJÁRADÉK SZERZŐDÉS-
SEL. 06(30)950-3134

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

Garázst vennék Esztergomban! 06-
70 -220-4034

Nagysápon utcafronti házrész eladó, 
3342m2 telekkel, 3 szobás, 95m2-es 
épület. Fedett terasz, új nyílászárók, 
szigetelt homlokzat. Fűtése gázkon-
vektorral és kandallóval megoldott. 
Irányár: 25Millió Ft 20/336-4936

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

BÉRLEMÉNY

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

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakás Esz-
tergom, Bánomi lakótelepen, IV. eme-
let. 50m2, részben bútorozott, búto-
rok megegyezés szerint. Bérleti díj: 
120’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kau-
ció 20/336-4936

Garázs kiadó Esztergomban! 06-
70 -220-4034

JÁRMŰ

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

Megunt vagy használt roncsautó-
ját hivatalos adásvételi szerződéssel 
megvásárolom! 06-30-273-3017

www.vihariauto.hu
ÁLLÁS

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

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

Kőművest, betanított kőművest és 
segédmunkást felvesz esztergomi épí-
tőipari cég (Molnár és Molnár Kft.) Esz-
tergom és Dorog környékéről. +36 
20 953-7716

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

Kert karbantartásra, épület körüli teen-
dőkre munkatársat keresünk részmun-
kaidőre, (nyugdíjast is!) PILISMARÓT-
RA.Igény esetén téli hónapokban is 
tudunk biztosítani könnyű fizikai mun-
kát.Jelentkezés: 20/324-5569-es 
telefonszámon, munkaidőben.

Kizárólag önállóan dolgozni tudó, jó 
problémamegoldó képességgel ren-
delkező nyílászáró beépítőt keresünk, 
azonnali kezdéssel! Smartablak Kft. 
Dorog, Köztársaság út 13. +36 70 
626 32 88

Nyugdíjas bedolgozót keresünk ott-
hon végezhető munkára. Tokod, Tát, 
Nyergesújfalu környékéről. 06-30 
-514-3153

Betanított munkára keresünk mun-
katársat dorogi telephelyre, targon-
cavezetői papír előnyben! F+K Bt. 
06-30-267-1012

Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagá-
ra, és munkájára igényes női, kony-
hai munkatársat keres. 06-20 
-365-9493

Villanygenerál Kft. Villanyszerelőket 
vagy villanyszerelésben jártas mun-
katársat keres. Amit kínálunk: Mun-
kavégzéshez szükséges felszerelés, 
azonnali kezdés, hosszútávú munka, 
cafeteria. Munkavégzés: Budapest és 
környéke. 06-30-9906-405

Co2 hegesztő munka Gödöllőn net-
tó 2.000Ft/óradíj. Lakatos, targon-
ca vezető, ipari fényező munka net-
tó 1.800Ft/óradíj. Igényes, díjmen-
tes szállást vagy utazási támoga-
tást biztosítunk. Go-Human Kft. 
femipar.munka18@gmail .com, 
+36/70-884-4955

Kőművest, betanított kőművest és 
segédmunkást felvesz esztergomi épí-
tőipari cég (Molnár és Molnár Kft.) Esz-
tergom és Dorog környékéről. +36 
20 953-7716

Csolnoki pékségbe állandó éjsza-
kára gyakorlattal rendelkező táb-
lást, dagasztót, kemencést, és kész-
áru beszámolót felveszek! 06-30/ 
206-9120

Exkluzív étterembe, Párkányba kere-
sünk főszakácsot, pizzaszakácsot, 
illetve egy jól működő pékségbe péket, 
péksegédet, és cukrászt, akár pálya-
kezdő is lehet. Igény szerint szállást 
is biztosítunk! freshpek@gmail.com, 
00421-905-665-946

Poszpisek Árpád ácsmester felvétel-
re keres ács szakmunkást, ács beta-
nított munkást, illetve segédmunkást 
tokod-üveggyári telephelyű vállalko-
zásba. Bér megegyezés szerint! 06 
20 4737 193

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ vagy TETŐFEDŐ 
szakmunkást keresünk B kat.jogosít-
vánnyal, 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 

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

A Mazsi Kft. munkatársat keres 1 
műszakos munkarendbe piskótasü-
tő üzemébe fizikai munkára. Sütőipa-
ri tapasztalat előny. Kiemelt bérezés! 
Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
H-P-ig: 30/385-1873

SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

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

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

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

Sitt, szemét, veszélyes hulladék szál-
lítását, költöztetést OLCSÓN vállalunk 
a nap bármely szakaszában, hétvégén 
is! 06-30-273-3017

Cserépkályha, Kandalló, Téglakály-
ha, Kemence építés.Megbízhatóság, 
minőség, garancia. +36302475157, 
www.borsikalyha.hu

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Villanyszerelést vállalok! 06-70-
220 -4034

Gázkészülék javítás, karbantar-
tás! Körösladányi László 06-30 
-244-2092

Lakás,házfelújítás, külső-belső mun-
kák! 06-30-875-6655

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

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ telepíté-
se! PALACKOS ÉS VEZETÉKES GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK garancia utáni javítása, 
évenként kétszeri időszakos ELLEN-
ŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA. Fali kazá-
nok, átfolyó rendszerű vízmelegítők 
vízkőtelenítése. Ifj. Szabó Imre GÁZKÉ-
SZÜLÉK-SZERELŐ 06-30/950-3134

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

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

Lakatos munkákat vállalok: kapuk, 
ablakrácsok és szerkezeti munkák! 
06-30-690-4613

Nyugdíjas hölgy heti 4-5 órában taka-
rítást vállal, esetleg idős szülő párórás 
felügyeletét. 06-70-660-2808
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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!
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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

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Nyitva
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!

Egyszerre több kupon is felhasználható!
06(33)435-704

06(30)46-47-850

www.palapizza.hu

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

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról 
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Normál: 450Ft

Arany: 2500Ft

ÚJ ÉTLAP
június 1-től!

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés)

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

Redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, harmónikajtók, javítása, készí-
tése! Nyílászárók szigetelése, pasz-
szítása, beállítása, zárvasalat, szellő-
zőbeépítés! Penészmentesítés www.
peneszeltavolitasa.hu 06(30)294 
-6022

Vállalok tetőfedő, bádogos, ács-
munkát, kúpkikenést, tetőjaví-
tást, széldeszkázást, ereszcsatorná-
zást, cserepeslemezelést, hőszige-
telést, régi házak javítását. Kiszállás 
ingyenes. Nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény 2021. június 20-ig. 06-
30-375-9762. 06-70-655-9878. 
06-20-626-3481

PALATETŐ bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel.Ingyenes árajánlat készítés.Ked-
vezmény 10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

Vállaljuk épületek, kerítések, gará-
zsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, betono-
zást, egyéb munkákat. Zöldhulladék 
kezelésével is foglalkozunk: fűkaszá-
lás, fakivágás stb. Hívjon bizalommal! 
06-70-2044859

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalok Lindab lemezzel, cserepes lemez-
zel. Régi hajlott tető felújítása, lapos 
tető szigetelés, lécek cseréje, fóliázá-
sa, ereszcsatorna bádogozása, készí-
tése, régi szarufák megerősítése. 
Számlaképesen:. +36708825912; 
+36305822634

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, 
cserépből, zsindelyből, lapostető szige-
telés. 0630/478-9245

Tetőfedő mester vállal bádogos, ács 
munkát, cseréplemez átrakást, cse-
réplécezést, kisebb tetőjavítást, 
lapostető szigetelést anyaggal együtt 
is. Ingyenes felmérés, azonnali kez-
dés. 0620/240-1572

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vállalok 
országosan. Régi tető felújítás, bádogo-
zás, ereszcsatorna készítés. Pala bontás 
nélkül, új tető készítése számlaképe-
sen stb. Információ: 0620/251-9041

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalunk országszerte, kedvezményes 
áron. Ereszcsatorna javítás, eresz-
csatorna rendszerek készítése, illet-
ve tetőszerkezetek építése. Beázások 
megszüntetése és mindenféle tetőfel-
újítás. Garázstetők készítése cserepes 
lemezből. 0630/393-0462

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

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

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

ÁLLAT

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

1éves vörös tojótyúkok június-
ra, 10db-tól ingyenes házhoz szál-
lítással megrendelhetők, 680Ft/db. 
06-20/214-7787

RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, 
FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁ-
ROL. 30/9945943

ÜDÜLÉS

Mátra egyik legszebb részén, jól fel-
szerelt vendégházunkban olcsó szállás 
lehetőség!  06/20/4525809

VEGYES

18 nm kül-és beltéri csempe eladó áron 
alul. 06-30-603-2860

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

Több típusú takarító géphez alkatré-
szek eladók! Bontott alkatrészek pl.: 
Ghibli. 06-70-5507499

Hókotró és seprűs autók bontása, 
valamint bontott alkatrészeinek eladá-
sa pl.: ECO szóró, váltó, seprű, kefe. 
06-30-1247879

Eladó körfűrész, és légkompresszor! 
06-20-4959114

Vásárolok Simson, Berva, Mz, Pan-
ni stb! Elfekvő alkatrészkészletet, áru-
készletet! 06706503168

TÁRSKERESŐ

52 éves, 170 cm magas, 70 kg, egye-
dülálló férfi korban hozzáillő társát 
keresi, Dorog és környéke, hosszútáv-
ra! 06-30-306-6965
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PIZZÁK 32cm/60cm

SOPRANOS cheddár sajtos pikáns alap,pulled por-
k,csemege uborka,füstölt sajt,pirított hagyma

2700/9400

ÚJ MICHAEL pizzaszósz, csirkemáj, bacon, koktél 
paradicsom, édes peperóni, sajt

2250/7400

FAVORIT pizzaszósz,csirkemell,sajt,lilahagyma,kok-
télpari,rukkola,parmezán forgács

2250/7400

LADYS sajtkrémes alap,csirkemell,kukorica,brokko-
li,mascarpone,sajt

2250/7400

GAMBERI pizzaszósz,garnéla,póréhagyma,mini 
mozarella,koktél paradicsom,sajt

2500/8500

ÚJ THOMAS kapros-túrós alap, sonka, főtt-füstölt 
tarja, csirkemell, főtt tojás, sajt

2250/7400

ÚJ DAVAJ fokhagymás tejfölös alap, kolbász, 
csülök, kovászos uborka, sajt

2350/7800

BIG JOE bbq alap, pulled pork(tépett tarja), kalifor-
niai paprika, aszalt paradicsom, lilahagyma, sajt

2500/8500

BBQ bbq alap, csirkehús, hagyma, pritamin 
paprika, sajt

2150/7100

6 DOLLÁROS pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, 
sajt

1950/6900

CSIRKÉS pizzaszósz, csirkehús, ananász, kukorica, 
sajt

2150/7100

MACHO pizzaszósz, bacon, hagyma, jalapeno, 
kolbász, chiliszósz, sajt

2250/7400

VEGETÁRIÁNUS pizzaszósz, brokkoli, gomba, kuko-
rica, pritamin paprika, aszalt paradicsom, sajt

2150/7100

HAWAII pizzaszósz, sonka, ananász, sajt 1950/6900

NÉGY ÉVSZAK pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, 
szalámi, sajt

2150/7100

6 SAJTOS (SAJTIMÁDÓ) pizzaszósz, füstölt sajt, 
mozzarella, márványsajt, camembert, parmezán, 
trapista

2350/7800

NÉGY SAJTOS pizzaszósz, füstölt sajt, mozzarella, 
márványsajt, trapista

2150/7100

INFERNO A POKOL TÜZE pizzaszósz, szalámi, gom-
ba, jalapeno, chiliszósz, carolina paprika, sajt

2150/7100

VETERÁN pizzaszósz, sonka, bacon, gomba, kukori-
ca, hagyma, főtt tojás, jalapeno, sajt

2350/7800

PIEDONE pizzaszósz, vörösbab, főtt tojás, csülök, 
kolbász, bacon, lilahagyma, sajt

2500/8500

KANNIBÁL (MAGYAROS) pizzaszósz, szalámi, kol-
bász, bacon, csirkehús, hagyma, zölderős, sajt

2500/8500

PIZZA PALA pizzaszósz, sonka, bacon, szalámi, 
kolbász, gomba, kukorica, olajbogyó, sajt

2350/7800

BOLOGNAI bolognai húsos ragu, sajt 2250/7400

MEXIKÓI bolognai húsos ragu, bab, kukorica, zöld-
erős paprika, sajt

2350/7800

SAJTMÁGIA sajtkrémes alap, főtt füstölt tarja, 
kolbász, bacon, csemege ubi, sajt

2350/7800

CSÍZ sajtkrémes alap, sonka, téliszalámi, füstölt 
sajt, brokkoli, sajt

2350/7800

JERRY ÁLMA sajtkrémes alap, főtt füstölt tarja, 
főtt tojás, gomba, bacon, sajt

2350/7800

PUNKTUM tejfölös alap, sonka, kukorica, bacon, 
hagyma, sajt

2250/7400

SZERDA tejfölös alap, gomba, kukorica, bacon, főtt 
tojás, fokhagyma, sajt

2150/7100

FANTOM fokhagymás tejfölös alap, kolbász, füstölt 
sajt, főtt tojás, márványsajt, lilahagyma, mozzarella

2350/7800

FÜSTI tejszínes alap, főtt füstölt tarja, főtt tojás, 
lilahagyma, füstölt sajt, mozzarella

2250/7400

GÖRÖG tzaziki alap, gyros hús, paradicsom, 
lilahagyma, sajt

2350/7800

BETYÁROS mustáros alap,csülök,fokhagyma,főtt 
füstölttarja,kolbász,zölderős,sajt

2350/7800

TON TOM pizzaszósz, tonhal,vöröshagyma,gom-
ba,főtt tojás,olivabogyó,friss petrezselyem,sajt

1950/6900

MARGARITA pizzaszósz, sajt 1750/6100

SONKÁS pizzaszósz, sonka, sajt 1850/6300

SK pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt 1950/6900

SZALÁMIS pizzaszósz, szalámi, sajt 1950/6900

PRIVÁT választható alappal és 4 féle feltéttel +sajt 
(kivéve: rókagomba, garnélarák)

2500/8500

LEVESEK
ÚJ KACSARAGU LEVES kacsamellel és gnoccival 1190
ÚJ ERDÉLYI TÁRKONYOS HÚSGOMBÓC LEVES 1090
ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES GAZDAGON 1190
HIDEG GYÜMÖLCSKRÉM LEVES összetétele a tavaszi 
szezontól és a szakács hangulatától függ

950

ÚJ CITROMKRÉM LEVES 950

SALÁTÁK
CÉZÁR SALÁTA ROPOGÓS  SAJTKOSÁRBAN jégsaláta, 
paradicsom, lilahagyma, csirkemell, zsemlekocka, trapista 
sajt

1950

ÚJ JÉRCE-GRISSINI SALÁTA baconben sült jércemell csí-
kok, vegyes saláta mézes-mustáros mártással, parmezán 
sajttal

2300

HAWAII CSIRKESALÁTA ananászos kevert saláta csir-
kemellel, tartár mártással és pitával

1950

ÚJ CAMEMBERT SALÁTA grillezett camembert vegyes 
salátával, mascarpones mogyoróvajjall, grillezett körtével

2300

GÖRÖG TZAZIKI 15dkg 850
GÖRÖG SALÁTA kígyóuborka,paradicsom,lilahagyma,o-
lajbogyó,feta sajt,citromlé,bazsalikom,olivaolaj

1950

KÉSZÉTELEK
PAPRIKÁSCSIRKE combfiléből, galuskával 1950
KACSACOMB ZSÍRJÁBAN KONFITÁLVA (2db) lilakáposz-
tával, vajas petrezselymes burgonyával

3600

BBQ SMOKERBEN SÜLTT SERTÉS STEAK Heinz BBQ szósz-
szal, grillezett újhagymával és petrezselymes burgonyával

3200

ÚJ HAGYMÁS PIRÍTOTT CSIRKEMÁJ petrezselymes burgo-
nyával, édes peperóni paprikával

2350

ÚJ BBQ SMOKERBEN SÜLT ELSŐ CSÜLÖK Heinz BBQ 
szósszal, grillezett újhagymával és chips burgonyával

3300

TÉSZTÁK
MILÁNÓI SPAGETTI 1990
MILÁNÓI SERTÉSBORDA 2690
BACONOS KUKORICÁS PENNE TEJSZÍNES CSIRKEMEL-
LEL, Sajt

2490

PALA SPAGETTI kellemesen csípős zöldséges tészta csir-
kemellel, Szepi ajánlásával

1890

BOLOGNAI SPAGETTI 2390
TOJÁSOS NOKEDLI 890
AGLIO OLIO E PEPERONCINO DI GAMBERI spagetti 
chilis-fokhagymás vajmártással,koktélparadicsommal és 
garnélával

2690

ÚJ SOPRANOS SPAGETTI cheddar sajtos tészta, csirkemel-
lel, csemege uborkával, kaliforniai paprikával

2490

SAVANYÚSÁGOK
Paradicsom Saláta, Csemege Uborka, Uborka Saláta, 
Tejfölös Uborka Saláta, Káposzta Saláta, Kovászos Uborka, 
Csemege Peperoni

650

HÚSMENTES ÉTELEINK
RÁNTOTT GOMBA 1390
RÁNTOTT SAJT Választható: választható:trapista , chili 
cheddar, 
camembert (akár grillezve is) ajándék mártással

1690

SAJTTÁL Választható Mártással és Körettel   rántott 
tarapista, camembert és chili cheddar

2990

MÁRTÁSOK-ÖNTETEK
ÚJ Heinz Ketchup vagy Majonéz 400ml 860
ÚJ Heinz Ketchup, Mustár, Majonéz, Tartár, BBQ 80ml 250
Tejföl, Chili 80ml 250
Vanília, Áfonya, Csoki Öntet 80ml 350
Pizzaszósz 125ml 350

KÖRETEK
Póréhagymás Burgonyasaláta 850
Rizs 450
Kukoricás rizs, Rizi-bizi 500
Zöldséges rizs 600
Chips burgonya, Steak Burgonya, Sült Burgonya, Vajas 
Petrezselymes Burgonya, Krokett, Grill Zöldség, Kevert 
Saláta, Serpenyős Újburgonya

650

Édesburgonya püré 700
Édesburgonyahasáb (Batáta) 1100

KÉTSZEMÉLYES TÁLAK
PALA TÁL meggysörben pácolt szűzérmék, kijevi csir-
kemell, rántott sajt, rántott gomba,  bécsi szelet, rizs, steak 
burgonya

7500

HERCEGNŐ TÁL kijevi csirkemell, grill camembert, kacsa-
comb , mézes-chilis csirkemell, göngyölt csirkemell, rizs, 
steak burgonya

8100

LAKOMA TÁL csirkemell meggysörtésztában, rántott 
gomba,  óvári sertésborda, chili cheddar, vitéz borda, 
hasábburgonya és rizs

8100

VEGA TÁL rántott sajtok, rántott gomba, grillsajt, rizi bizi, 
grill zöldségek, steak burgonya, tartár mártás

7500

GRILL TÁL Palapálca, vasalt csirkecomb filé, óvári, grill 
camembert, BBQ tarja steak, rizs, grillzöldségek

8100

SZÁRNYASOK
HORTOBÁGYI HÚSOS PALACSINTA 2db 1690
GYROS TÁL   2690
MÉZES-CHILIS CSIRKEMELL SZELET 1850
ÚJ MEGGYSÖRTÉSZTÁBAN SÜLT CSIRKEMELL 1750
ÚJ CSIRKEMELL HÁZI GUACAMOLÉVAL grillezett para-
dicsommal

1850

RÁNTOTT CSIRKECOMBFILÉ  1850
KIJEVI CSIRKEMELL 1990
GÖNGYÖLT CSIRKEMELL grillezett csirkemell aszalt para-
dicsommal és fetával töltve,bacon szorításában

2190

ÚJ GRILLEZETT CSIRKEMELL fügével, zsályás mascarpone 
habbal

2100

SERTÉSHÚSOK
ÚJ PALAPÁLCA ALIAS RABLÓDORONG sertésszűz, csirke-
comb filé, szalonna, csirkemell zöldségekkel nyársra húzva

2490

SZAFTOS SZŰZÉRMÉK ROPOGÓS BUNDÁBAN sütve 
póréhagymás burgonyasalátával

 2590

ÚJ MÁJ LIFE csirkemájjal és sült zölderőssel töltött sertés-
karaj, bécsi bundában

2100

SZŰZ MEDALION cheddar sajtmártással, bacon chips-szel 2390
BRASSÓI APRÓPECSENYE Szűzpecsenyéből 2690
ÚJ MEGGYSÖRBEN PÁCOLT SERTÉSSZŰZ erdei gyümöl-
csökkel, krokettel

2390

VITÉZ BORDA főtt füstölt tarjával, camemberttel és 
jalapeno paprikával töltött rántott borda

2390

CORDON BLEU sajttal, sonkával töltött karaj rántva 2190
ÓVÁRI SERTÉSBORDA AZ ERDŐ ZAMATÁVAL sertéskaraj 
sonkával pirított rókagombával és sajttal csőben sütve

2490

RÁNTOTT SERTÉSBORDA 1590

DESSZERTEK
PALACSINTA 3db, kakaós, lekváros, nutellás, túrós vagy 
vegyes

900

TÚRÓS BARACKOS PALACSINTA Vanília Öntettel 2db 1100
ÚJ PALA CRISPY ROLLS CSOKOLÁDÉ VAGY CITROM 
2db mennyei palacsinta ropogós ostyával kevert tejcsokis 
vagy citromos krémmel - VIGYÁZAT függőséget okozhat!

900

BANÁNNAL ÉS NUTELLÁVAL TÖLTÖTT Palacsinta 2db 1100
GESZTENYE PÜRÉ 890
GYÜMÖLCS RIZS erdei gyümölcsökkel tejszínhabbal 1100
HÁZI SOMLÓI GALUSKA mazsolával vagy mazsola nélkül 1100
ÚJ TIRAMISU A ház legújabb remekműve! 1100

ITALOK
LITERES SZÉNSAVAS ÜDÍTŐK PEPSI, PEPSI BLACK, PEPSI 
BLACK LIME, CANADA DRY, MIRINDA, 7UP

550

1,5L ÁSVÁNYVÍZ szénsavas vagy mentes 330
TOMA GYÜMÖLCSLÉ 1L NARANCS 100%,  ALMA 100%,  
EPER 50%

650

SOPRONI 0,5L  dobozos sör 490
HEINEKEN 0,5L  dobozos sör 590
GÖSSER 0% CITROM 0,5L  dobozos sör 490

Rendelési minimumok: Esztergom, Kertváros, Dorog: 1800Ft
Tokodaltáró, Kesztölc, Tokod+Üveggyár: 4500 Ft

Tát, Csolnok, Szamárhegy, Leányvár: 5000 Ft
Esztergom-Búbánat, Piliscsév, XII. akna: 7000 Ft

Otthonában bankkártyával és SZÉP-Kártyával is fizethet!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
Allergén információk: palapizza.hu/allergen

Érvényes: 2021. június 1-től.

06(33)435-704
06(30)46-47-850

www.palapizza.hu
Pizzáinkat 20cm-es méretben is kérheti, áruk a 32cm-es 70%-a!
60cm-es pizzáink egyforma alappal maximum 4 ízre bonthatók!

A 32cm-es pizzákat kérheted vékony tésztával,  
vagy teljes kiőrlésű lisztből!

Az ételek ára a köretet nem tartalmazza, az ÁFÁ-t viszont igen.
A féladagról kérdezze kollegáinkat, ára: a teljes adag 70%-a!

ESZTERGOM-KERTVÁROS Damjanich u. 113.

Nyitva:
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig
A nyitvatartás a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

ÚJ ÉTLAP!


