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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

PRÉMIUM MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

BL-007 Kft.
2500 Esztergom, Kossuth L. u. 78.
bl007munkaruhazat@gmail.com

BL007-Puma-plakat.indd   1 2021.02.16.   14:09:19

Egészségügyi 
kártevőirtás

Rovar- és 
rágcsálóirtás

+36-70-618-7726

Hangyák, 
Darazsak, 
Csótányok, 
Atkák, Bolha, 
Pinceászka, 
Ezüstös 
pikkelyke, 
Ágyi poloska, 
Egér vagy 
Patkány 
zavarja 
nyugalmát?

Keressen 
bátran!

DÉR NORBERT

+36-70/220-4034

KŐMŰVEST, FESTŐT, 
VILLANYSZERELŐT 
FELVESZEK!
HÍVJ BIZALOMMAL! 
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester ev.

ZÁRTSZELVÉNY, LAPOSACÉL, 
SZÖGACÉL, BETONACÉL, 

KÖRACÉL, ACÉLCSÔ, 
ACÉLLEMEZ, NÉGYZETACÉL, 

HORGANYZOTT CSÔ.
Rozsdamentes lemez, kör, 
lapos, csô, zártszelvény...

T-18 fehér és téglavörös trapézlemez raktárról 2000mm 
3000mm 4000mm bruttó 4.318,-/nm (10 év garancia)

Kétoldalon UV védett víztiszta 10mm üregkamrás 
polikarbonát lemez br. 5.390,-/nm 2,1x4-5-6 m hosszban.

Unifer Kft. Esztergom-Kertváros, 
Kesztölci út 15. 33/419-412

Nyitva: H-P: 7-16, Szo: 8-12

BOBCAT

Tel.: 06 20 328-9636

FÖLD-
MUNKA
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KŐMŰVEST, 
FESTŐT, 

VILLANYSZERELŐT 
felveszek! 

Hívj bizalommal!
Kecskés Tamás e.v.  

Tel: 06-70/220-4034

Az „URBS PRO PATIENTE” 
Nonpro� t Kft. Gál�  Béla 

Pszichiátriai Szakkórház, Pomáz
Felvételt hirdet az alábbi munkakörre: 

raktáros-raktárkezelő
számviteli, 
könyvviteli ismeret 
előnyt jelent!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
06-70/443-7051-es telefonszámon, valamint 

a hr@gal� .net e-mail címen.

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

Érdeklődni a 06/30-332-8822 és  06/70-932-2973 
telefonszámokon, vagy személyesen Pilisjászfalu, 

Külső Bécsi u. 038. sz. telephelyen.
E-mail: markako@markako.hu   •  http://markako.hu

Pilisjászfalu Mészkőbánya üzemben munkatársakat 
keresünk az alábbi munkakörök 

betöltéséhez, kiemelt 
bérezéssel:

2080 Pilisjászfalu, Külső Bécsi u. 038. 
Tel. 26/709-069, 06-30-332-88-22

- ÉJJELI ŐR
- TEHERGÉPJÁRMŰ-
   SZERELŐ 

Esztergom- Kertváros

GÉPKEZELŐ
Munkatársakat 

keresünk 
az alábbi 

munkakörbe:

Jelentkezni lehet önéletrajzzal a   hr@i-pro.hu címre 
várjuk!   06-70-423-7140 , 06-20-457-6598 

TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ - RAKODÓ 
belföldi árufuvarozásra.
Elvárások: C kategóriás jogosítvány,
GKI és Tahográf kártya
NYUGDÍJAS jelentkezőket IS várunk 
ALKALMI munkavégzésre, hétvégére is!

ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

2

JELENTKEZZ HOZZÁNK!
Éttermi munkatárs

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

Rugalmas 
munkaidő

Stabil
 munkahely

Valódi
karrierlehetőség

TE VAGY A TITOK
Nézd meg a mindennapjainkat:      kfccsapat Követem

Solymár 370 8134Dora.Bihon
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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.

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.

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.

A nyári munkát vállaló diákok 
a közteherviselés szempontjából 
felnőttnek számítanak. Bejelen-
tésükre, adózásukra – a diák-
szövetkezeten keresztül vállalt 
munka kivételével – ugyanolyan 
szabályok vonatkoznak, mint más 
munkavállalók esetében.

A diákok szülői engedéllyel 16 
éves koruktól dolgozhatnak, de 
szünidőben már a 15 éves nappali 
tagozatos tanulók is vállalhatnak 
munkát. A munkavállaláshoz adó-
azonosító jelre van szükség, ezért ha a 
diák még nem rendelkezik vele, vagy 
elvesztette az adókártyáját, akkor azt 
a NAV-nál tudja igényelni a 21T34-
es nyomtatványon. A nyomtatvány 
legegyszerűbben az Online Nyom-
tatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) 
tölthető ki és küldhető be a NAV-hoz 
elektronikusan, akár okoseszközről is.

A munkavégzésről szóló 
megállapodás előtt célszerű a le-
endő munkáltatót ellenőrizni a 
NAV honlapján, az „Adatbázisok” 
rovatban, a be nem jelentett alkal-
mazottat foglalkoztató cégeknél 
ugyanis kockázatos munkába állni.

A diákmunkával szerzett jöve-
delem – néhány foglalkoztatási 
formát kivéve – is adóköteles. A 
személyi jövedelemadó mértéke 
15 százalék, amit a munkaadó 
adóelőlegként von le a diák bruttó 
jövedelméből. Ha munkaviszonyban, 
vagy biztosítást eredményező meg-
bízási jogviszonyban dolgozik a 
tanuló, akkor egyéni járulékot is kell 
fizetnie, melyet szintén a munkáltató 
von le. A foglalkoztatónak az adóévi 
összes jövedelemről és a levont 
közterhekről igazolást kell kiállítania 
2022. január 31-éig, amire a diáknak 
jövőre szüksége lesz a NAV által 
készített személyijövedelemadó-
bevallási tervezet ellenőrzéséhez.

Munkaviszony esetében ra-
gaszkodni kell az írásban meg-
kötött – alapbért, munkakört, 
munkaviszony időtartamát, jellegét 
és a munkavégzés helyét tartalmazó 
– munkaszerződéshez, mely 18 
éves kor alatt csak a törvényes 
képviselő hozzájárulásával érvé-
nyes. A munkaviszony alapján 
létrejött biztosítási jogviszonyt a 
munkáltatónak be kell jelentenie 
a NAV-hoz. A munkaszerződésben 
a felek megállapodhatnak havi, 
heti, napi vagy órabérben, vagy 
teljesítménybérben is, a diáknak 
azonban meg kell kapnia a 
minimálbért, ami napi 8 órás 
foglalkoztatásnál havonta bruttó 
167 400 forint.

Ha a diákok egyszerűsített 
foglalkoztatás (alkalmi- vagy idény-
munka) keretében dolgoznak, akkor 
ebben az esetben nem kötelező a 
szerződést írásba foglalni.

A diákok foglalkoztatásáról bővebb 
információ olvasható a 72. számú 
Információs füzetben.

NAV sajtó

DIÁKMUNKA NYÁRON
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Tel: 06-20-365-9493

Tokodaltáró
önmagára, 

és munkájára 
igényes 

NŐI 

KONYHAI 
MUNKATÁRSAT 

keres. 

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

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

Nifast Hungary Kft. állást 
hirdet autóipari területre, az 

alábbi pozícióra:

Jelentkezését angol nyelvű önéletrajzzal az 
info@nifast.hu mail címen tudjuk fogadni. 

Érdeklődni a +33 510 670–es telefonszámon lehet.

ÉRTÉKESÍTŐ
FELADATOK:  

•  napi kapcsolattartás vevőkkel és beszállítókkal
•  árajánlatok készítése
•  értékesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
   ellátása
•  partnerek látogatása

ELVÁRÁSOK:
•  minimum középfokú angol nyelvtudás szóban 
   és írásban
•  MS Offi  ce felhasználó szintű ismerete
•  magabiztos kommunikáció

ELŐNY:
•  műszaki vagy autóipari érdeklődés
•  autóiparban vagy hasonló pozícióban szerzett 
   tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:   
•  Versenyképes jövedelem
•  Útiköltség térítés
•  Cafeteria
•  Hosszú távú munkalehetőség egy jó csapatban
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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**

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Suzuki_HR_toborzo_szorolap_A5.pdf   1   5/27/21   07:48
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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

• CNC ÉS MECHANIKUS 
   RUGÓGYÁRTÓ-
   GÉPKEZELŐT
• FÉRFI BETANÍTOTT 
   MUNKÁST

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) 

TARGONCÁST  

Érd: 30/853-2004 Krepcsik Melinda

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
a KREPCSIK 

TÜZÉP 
 (  Tát  József A. u. 37.) alatt   keres 

építőanyag kereskedés be

SZÜKSÉGES: 
• OKJ-s targonca 
   jogosítvány
FELADATAI: 
• Árukiadás-áruátvétel 
• Udvari teendők a 
   tüzépen

• Napi 8 óra munkavégzés  
• Havi 2 szombat délelőtt 
   kötelező
ELŐNY: Bobcat ismerete
FIZETÉS: Megbeszélés 
szerint

HOSSZÚTÁVÚ BEJELENTETT MUNKALEHETŐSÉG!

A 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT  

– SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE
Férfi munkatársakat keres

BETANÍTOTT 
MUNKÁRA

AMIT ELVÁRUNK: 
 Igényes, precíz munkavégzés
 Megbízhatóság

AMIT KÍNÁLUNK:
Jó munkahelyi légkör
Béren felüli bónusz juttatások, munkaruha 
és napi egyszeri meleg étkeztetés.

AMENNYIBEN HIRDETÉSÜNK FELKELTETTE  
ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT  

A 06/30/184 29 12 TELEFONSZÁMON.

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

Pala 
pizzériába 

gyakorlattal 
rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelős-
séget 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 grafi kai  megoldások, szerzői 
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhaszná-
lásához a szerkesztésért felelős személy engedélye 

szükséges!

www.szuperinfo.hu

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: Dorog, Bécsi út 40.Tel.: +36-33/403-703  
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

Önállóan dolgozni tudó 

KŐMŰVEST, 
ÁCSOT 

keresek csapatunkba 
azonnali kezdéssel. 

Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. 

Vozák Csanád e.v. 

06-30-454-4276

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 -n.

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

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

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI 
TERÜLETEKRE ÉS POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

Szellemi munkakörbe:
• MŰSZAKI ELŐADÓ Szentendre
• ÜGYVITELI ELŐADÓ Szentendre
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Itt a nyár!

Számos prediszponáló tényező 
felgyorsíthatja a magas testhőmérséklet 
kialakulását, pl: kor, akklimatizálódás 
hiánya, dehidratáció (csökkentett tápa-
nyag és folyadékbevitel, vizelethajtó 
tabletták, alkoholfogyasztás), gyógyszer-
szedés, mozgás hiány, túlsúly, fáradság, 
alváshiány, hosszú, magas intenzitású 
edzés, védőruha.

 

• Ne hagyjunk gyermeket, házi 
kedvencet tűző napon álló autóban, 
mert pár perc alatt is 50-60 fokra 
melegedhet fel az autó, és a benne 
ülők hő sokkot kaphatnak.

a szabadlevegőn való tartózkodást a 
kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra 
(18-22 óráig)! Ha tehetjük, halasszuk el a 
szabadban való játszást, munkavégzést. 
Ha muszáj kánikulában szabad térben 
dolgoznia, tartson gyakrabban pihenőt, 
amit legjobb árnyékban tölteni. 

Ha túl sokáig tartózkodott szabad-
ban, akkor próbáljon legalább 1-2 
órát légkondicionált környezetben 
eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét 
visszatérhet a kánikulába. Csökkentse 
a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor 
végezze a nagytakarítást, ablakmosást! 
Csak az esti órákban kezdje el a befőzést, 
azt is állandó szellőztetés mellett! 

Kerülje a szélsőséges környezeti 
hőmérsékletváltozást. A tetőterekben 
kialakított légkondicionálót nélkülöző 
hálószobákban inkább hánykolódás az 
éjszaka, mint pihentető, főleg, ha a tető 
nem kellően hőszigetelt. Természetesen, 
akik állatokat tartanak ne feledkezzenek 
meg róluk, az ő igényeikről sem, 
hiszen őket is legalább annyira gyötri, 
veszélyezteti a kánikula.

Kánikulában számolnunk kell 
azzal, hogy az izzadsággal és 
párolgással leadott folyadékveszteség 
jelentősen megnő. Nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy a 
fokozott folyadékveszteség mellett 
fokozott sóveszteség is jelentkezik. 
Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20%-os 
sótartalom veszteséggel számolhatunk. 
Ebben az esetben jelentős szerepet 
töltenek be a megfelelő ásványianyag-
tartalommal rendelkező folyadékok, 
hiszen nemcsak a nátriumtartalmat 
kell pótolni, hanem a káliumot, 
magnéziumot és kalciumot is. Ne 
fogyasszon olyan innivalót, amely sok 
cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz 
– ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még 
több folyadékot vonnak el a szervezettől! 
Igaz ez a nyáron oly közkedvelt sörre 
is, amely dehidratálja a szervezetet. 
Étrendünk legyen pároláson alapuló, 
zöldségfélékben és gyümölcsökben 
gazdag (kerüljük a „magyarosan” 
fűszeres nehéz húsételeket!). 

A forró napokon még most is kedvenc 
a behűtött görögdinnye, amely jól oltja 
a szomjat is, hisz 85-90 százalékban 
vízből áll. Együnk kisebb ételadagokat, 
együnk gyakrabban. Fogyasszunk 
főétkezésként is salátaféléket. Emész-
tésük nem veszi igénybe túl-ságosan a 
szervezetünket, ezenkívül tartalmazzák 
az immunrendszerünk erősítéséhez 
szükséges vitaminokat és ásványi 
anyagokat. Fagyizáskor lehetőleg a 
gyümölcsfagyikat válasszuk. Fanyar, 
savanykás ízük kellemesen hűsítő hatású.

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen 
veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a csecsemők és a fiatal kisgyermekek, a 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, 
szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők, fiatalok.

Az élő szervezet 
hőhullám alatti, káni-
kulában végzett tevé-
kenysége fokozott fo-
lyadékvesztéssel jár, 
aminek pótlása élet-
fontosságú lehet. Ilyen 
külső körülményekben 
javasolt az átlagosnál 
(napi 2-3 l, amiből le-
galább 1,5-2l folyadék 
formájában, aminek 
fele lehetőleg víz 
legyen) több folyadék 
fogyasztása, mint a csapból folyó ivóvíz, 
ásványvíz, tea (lehetőleg cukor nélkül), 
szénsavmentes üdítők, paradicsomlé, 
aludttej, kefír, joghurt, és a levesek. 
Ne igyunk kávét, alkohol tartalmú 
italokat, magas koffein és cukortartalmú 
szénsavas üdítőket.

Testünk normális körülmények között 
az izzadás által hűl le, de nagyon nagy 
hőségben elveszítheti ezt a képességét. 
Ilyenkor gyorsan emelkedik a test 
hőmérséklete, ami hőgutát okozhat. 
Ez igen komoly állapot, károsíthatja 
az agyat és más szerveket, esetenként 
akár halálos kimenetelű is lehet. A 
hőguta tünetei a vörös, forró és száraz 
bőr, a szapora pulzus, lüktető fejfájás, 
szédülés, émelygés, zavartság vagy 
tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket 
tapasztaljuk, hívjuk a mentőket. Addig 
is, míg megérkezik a segítség, fontos 
a beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, 
permetezzünk rá hideg vizet, vagy 
mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg 
vizes kádba ültessük.

• Ne hagyjunk az autóban napsütésnek 
kitett helyen hajtógázzal működő 
spray-t és gázöngyújtót, mert ezek 
tüzet okozhatnak.

• A nagy melegben vélhetően sokan 
keresik majd fel a vízpartokat, felhevült 
testtel ne ugorjunk be a hideg vízbe, 
ne ússzunk teli hassal vagy ittasan.

• A kirándulók mindig gondoskodjanak 
elegendő folyadékról, és ne térjenek le 
a turistaútról.

• Ha magas az UV-index, a 
bőrgyógyászok szerint 11 és 15 
óra között ne tartózkodjuk napon, 
mert megnő a leégés miatt a bőrrák 
kialakulásának veszélye .

Kánikulai napokon a különösen 
meleg dél körüli, kora délutáni órákat 
– ha teheti – töltse otthon, viszonylag 
hűvösben, besötétített szobában! 
Nagy melegben zuhanyozzon langyos 
vagy hideg vízzel akár többször is! 
Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt 
arcunk, karjaink felfrissítésére. Korlátozza hernad.hu/
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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!

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés)

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

NYÁRI előjegyzőknek 

2021. 06. 30-ig 

15-25%   kedvezmény! 

Szolgáltatók

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

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

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

Esztergom, Szamárhegyen eladó tég-
la építésű családi ház. 757m2 telken 
2 szoba + étkezős nappali, tető-
tér beépítés, 78m2-es lakóépület + 
terasz és garázs. Fűtése kandalló-
val 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 megkö-
zelíthető, 21,300 m2, szántó, erdő, 
nádas terület. Villany lehetőség 
adott. Alkalmas lovardának, kaland 
parknak, stb. Irányár: 21 Millió Ft 
20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház. 
288m2 telken, 80m2 3 szoba,+ utcá-
ról külön bejárattal 20 m2 üzlet, alkal-
mas irodának, fodrász, kozmetika, stb 
vállalkozásra. Udvarban kocsi beálló, 
garázs, , gáz-központifűtés Irányár: 
42MFt 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 tar-
tozik 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, kondenzá-
ciós gázkazán, hőszigetelt homlok-
zat. Irányár: 80MFt 20/336-4936

Eladó tetőtéri lakás Esztergomban a 
vasútállomás közelében. Tégla épület, 
III. emelet. Alapterület 129m2 hasz-
nos 1,9m belmagasság feletti rész: 
79m2. 3 szoba + nagy nappali, mosó-
konyha, fürdő és WC külön. Gázfűté-
ses, villanyfűtés is van, klíma, pano-
rámás kilátás. Irányár: 33,5Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Dorogon a Fáy lakótele-
pen. 56m2-es, 2 szoba + hallos, 4. 
emeleti. Új nyílászárók, új villanyve-
zetékek és padlóburkolatok. Irányár: 
19,5MFt 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

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

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

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

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

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

Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL, egy-
szintes 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. eme-
let, 49m2, 2 szoba. Új nyílászárók, 
redőny, szúnyogháló, hőmennyiség-
mérős távfűtés. Irányár: 20,5 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti 
dűlőben (Csendesvölgy u.). 2500m2 
telek. Vezetékes víz és villany van. 
40m2-es befejezetlen gazdasá-
gi épülettel. Irányár: 10 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban Bánomi ltp-en 
egy I. emeleti, erkélyes lakás, 2 szo-
ba, 50m2-es, üres költözhető. Irányár: 
23,2MillióFt 20/336-4936

Eladó új építésű, erkélyes laká-
sok Esztergomban. 44-78m2-es, 1 
- 2,5 szobás lakások. AAA energe-
tikai besorolású, liftes épületben. 
Olcsó rezsi, ház központifűtés. Irány-
ár: 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 (Homo-
ki dűlő) pincesoron. Szőlővel és gyü-
mölcsfákkal telepített 1168m2-es tel-
ken pince és présház. Villany lehe-
tőség adott. Irányár: 3,4 Millió Ft 
20/336-4936

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

Dömös központjában felújítandó 
panzió és vendéglátóegység (kocs-
ma, külön bejárattal) eladó. Rendez-
vények, születésnapok, szilveszte-
ri partik és esküvők lebonyolítására 
alkalmas. 1348m2 telek, 18 szoba 
fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő befoga-
dására alkalmas, étteremmel, kony-
hával és bárral felszerelve, terasszal, 
udvari parkolóval, gáz központifűtés. 
Irányár: 120 Millió Ft 20/336-4936 

Eladó Esztergomban a Honvéd u kör-
nyékén 53 m2, 1 szobás utcafronti 
házrész, fűtése cserép kályhával, 
kamra, tároló az udvarban. Irányár: 
16MFt. 20/336-4936

Esztergomban, a Bánomi ltp.-
en sürgősen eladó egy 49 nm-es, 
II. emeleti panel lakás. 22,5 MFt 
06-20-341-4452

Eladó Piliscséven 7500 nm erdőrész, 
ugyanott eladó patakparton 2*4500 
nm szántó. 06-20-614-7436

Nyergesújfalun hétvégi ház eladó, 
közel a Dunához, 3318m2 telken, 
kb. 50 m-es, 1,5 szobás nyaraló. 
25m2 fedett terasszal és sufnival, a 
járdák és a terasz térkővel kirakva, 
kocsibeálló. Fűtése egyedi elektro-
mos fűtés. Villany van, a vízellátás fúrt 
kútról. A telek beépíthetősége 3%. A 
telek rendezett és gyümölcs fásított. 
Irányár: 12,5Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban déli városrészben 
családi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 
szobás. Fűtése vegyes központifűtés, 
zárt kapualj. 2 fürdőszoba a felső szin-
ten a fürdőszoba csak félig van kész. 
Irányár: 62 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

Garázst vennék Esztergomban! 
+36-70/ 941-7152

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT 
INGATLANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY 
LAKÁST VENNÉK! OTTLAKÁS NÉLKÜL 
KÖZJEGYZŐI ÉLETJÁRADÉK SZERZŐ-
DÉSSEL. 06(30)950-3134

Eladó Esztergom, Szamárhe-
gyen 36 nm-es hétvégi ház 700 
nöl telekkel, víz-villany van. A főút-
tól kb 500 m-re. Irányár: 7,8 MFt 
0049-157-346-18969

Saját célra keresek Esztergom-
ban eladó lakást 55m2-ig. 0620 
9429513

BÉRLEMÉNY

Kiadó új építésű lakások Esztergom-
ban. 1. emeleti, bútorozott, 2 szobás 
lakások, 52-55m2, ház központifűtés 
az épületben, olcsó rezsivel. Bérle-
ti díj: 140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi 
kaució 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

Szentendrén kiadó júliustól 2 szoba, 
összkomfortos, teljesen bútorozott, 1. 
emeleti, nyugati fekvésű lakás közel 
az állomáshoz. 06-26-369-120

Társbérlőt keresek műkörmös szalo-
nomba Esztergomban Pöttyös tér 1. 
szempillás,sminkes,lábápoló szemé-
lyében. Érdeklődni a 30/696-5581 
telefonszámon. 

Garázs kiadó Esztergomban! +36-
70/ 941-7152

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
ÁLLÁS

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

Biztonsági őröket keresek az eszter-
gomi Ipari Parkba rendezett papírok-
kal akár azonnali kezdéssel! Nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk!  BG Cre-
dit House Kft. 06-30/655-2074, 
bgcredit.balazs@gmail.com

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFEL-
ÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt keresek 
hosszútávra. Pl.: tetőfedő, kőműves, de 
lehet tapasztalt segédmunkás is, aki 
jogosítvánnyal rendelkezik. Tapasztalt, 
megbízható, korrekt emberek jelentke-
zését várjuk! Nagyon jó kereseti lehe-
tőség! Jogosítvány előny! Juhász Lász-
ló ev 06-20-265-8016

Szeretnél egy új szakmát megtanulni? 
Esztergom-kertváros ÖMV kút mögötti 
Iparterületen MŰANYAG HEGESZTŐ fel-
adatra keresünk munkatársakat. Vár-
juk továbbá ASZTALOSOK jelentkezé-
sét is. Műszaki rajz ismerete előnyt 
jelent. Korszerű gépekkel rendelke-
zünk. Ha szeretnél csatlakozni bővü-
lő csapatunkhoz, várjuk önletrajzodat. 
06-20-91-67-494, oneletrajz@
okotechhome.hu

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

Kézi és gépi takarítókat keresek az 
esztergomi Ipari Parkba hétfőtől pén-
tekig 6-8 órában, akár 1 műszakban 
(délelőtt), vagy két műszakban. BG 
Credit House Kft. 06-30/655-2074, 
bgcredit.balazs@gmail.com

Kisgépkezelőt keresünk Esztergom-
ba, elsősorban Bobcat kezeléséhez. 
Amennyiben motivált vagy, megoldha-
tó, hogy mi álljuk a tanfolyam és a vizs-
ga árát! Elengedhetetlen a jó fizikai álló-
képesség és a “B” jogosítvány meglé-
te is. “C” kategória előny. oneletrajz@
okotechhome.hu, ÖkoTech-Home Kft. 
06-20-91-67-494

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

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

Betanított munkára keresünk munka-
társat dorogi telephelyre, targoncave-
zetői papír előn

Kőművest, festőt, villanyszerelőt fel-
veszek! Hívj bizalommal! Kecskés 
Tamás ev +36-70/941-7152 yben! 
F+K Bt. 06-30-267-1012

BOBCAT- ra gyakorlott kezelőt,  C - 
s jogosítvánnyal felveszünk. 0620 
3289636

Süttői vendéglőbe szakácsot, 
pizzaszakácsot, /autóval rendelkező/ 
futár munkatársat keresünk! Jankó 
Vendéglő 06-30-331-7434

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

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-
kertvárosi Pala pizzériába gyakorlat-
tal rendelkező konyhalányt keresünk! 
+36 30 277 1822

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

Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó 
2.000Ft/óradíj. Lakatos, ipari fényező 
munka nettó 1.750Ft/óradíj. Igényes, 
díjmentes szállást vagy utazási támo-
gatást biztosítunk. Extrackt-Pro Kft., 
femmunka.eu@gmail.com +36/70-
384-7636, +36/20-370-5412

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

VEGYES

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

Asztali 220-as körfűrészt vennék! 
06-20-777-9392

Eladó komplett elektromos kapu, 
4m-es bejáratot biztosít! 06-20 
-777-9392

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

Eladó Livington UV különleges 
gőztiszító, felmosó, 8 funkcióval, illet-
ve egy DVD+VCR Combo videó (új) 
féláron. 06-20-237-1175

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

Eladó állványos, szalagos fűrész! 
06-20-777-9392

Eladó gallyaprító kisgép! 06-20 
-777-9392

ÁLLAT

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

RÉGISÉG

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

Legmagasabb áron vásárolok 
bélyeggyűjteményeket,1945 előt-
ti képeslapokat,papír és fémpén-
zeket. Filadiszkont 1064 Budapest 
Vörösmarty u 65. 06209364757, 
0616085320

TÁRSKERESŐ

52 éves, 170 cm magas, 70 kg, egye-
dülálló férfi korban hozzáillő társát 
keresi, Dorog és környéke, hosszú-
távra! 06-30-306-6965

SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477
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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!

74
50

45

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

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

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ telepíté-
se! PALACKOS ÉS VEZETÉKES GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK garancia utáni javí-
tása, évenként kétszeri időszakos 
ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA. 
Fali kazánok, átfolyó rendszerű víz-
melegítők vízkőtelenítése. Ifj. Sza-
bó Imre GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ 
06-30/950-3134

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

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vál-
lalok azonnali kezdéssel. Csere-
pes lemezből, cserépből, zsindely-
ből, lapostető szigetelés. +3630/ 
478-9245

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

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

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

Plan-B tanácsadó vállalja Komárom-
Esztergom megyei ingatlanok érté-
kesítésének segítését, portálokon 
való hirdetését, kapcsolattartást az 
eladók és vevők között. Csok, Falusi 
Csok, babaváró, állami támogatások 
igénylésének előkészítését, energeti-
kai tanúsítványok megrendendelését, 
tulajdoni lap, térképmásolat lekérését. 
06302010159

Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, 
tetőjavítást, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapos tetők szigetelé-
sét, egyéb kisebb javításokat válla-
lok. 06-20-917-2422

Vállalok tetőfedő, bádogos, ács-
munkát, kúpkikenést, tetőjavítást, 
széldeszkázást, ereszcsatornázást, 
cserepeslemezelést, hőszigetelést, 
régi házak javítását. Kiszállás ingye-
nes. Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény 2021. június 30-ig. 06-30-
375-9762. 06-70-655-9878. 06-20 
-626-3481

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vál-
lalok azonnali kezdéssel. Csere-
pes lemezből, cserépből, zsindely-
ből, lapostető szigetelés. 0620/ 
281-2547

Ács, tetőfedő, bádogos, tetőát-
hajtás, cseréplécezés, fóliázás, 
cserepeslemez, új tető készítés, 
ereszcsatornázás, kúcserép-kikenés, 
tatarozás+kőművesmunkák, hőszige-
telés, kültéri festés, beltéri festés és 
bármi, ami a ház körüli javításokról, 
felújításokról szól. Hívjanak bizalom-
mal! Július -17-ig 10% kedvezmény 
a végösszegből. Anyagbeszerzéssel is. 
20/596-6792

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Villanyszerelést vállalok! +36-
70/941 -7152

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

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

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

Ács, tetőfedő munkát vállalok! 
+36-70/941-7152

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

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

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

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.

A nyirokterápia egy speciális kompressziós kezelés, 
melyet az ödémássá vált betegek kezelésére fejlesztettek ki.

Ha már a vízhajtó sem segít 
és dagad keze-lába, fájdalmai 
vannak, akkor forduljon hozzám 
bizalommal.

Igény esetén kezelés akár az 
otthonában is!

NYIROKTERÁPIA
Dorogon

2510 Dorog, Bécsi út 39.
www.nyirokterapia.webnode.hu

Garai Sass Diána
Telefon: +36/30-233-6165
E-mail: sassdiana86@gmail.com

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA


