Több, mint 20 év
tapasztalatával
vállalok:

• festést, màzolàst,
tapétàzàst
• homlokzat festést,
hőszigetelést
• airless festést, glettelést
• üzemek festését fùjàssal
• ipari műgyanta festést

Stefàn Szilàrd

+36-30/964-3857
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THERM BT.

A JTÓ-ABL AK

60%

KEDVEZMÉNY!

NYIROKTERÁPIA

7 légkamra
0.5 w/m 2K
üvegezés!

Dorogon

ESZTERGOM, Hősök tere 15. és a mentő állomással szemben)
e s z t e r g o m @ i q t h e r m . h u 20/779-0354
iqtherm@iqtherm.hu
w w w . i q t h e r m . h u 70/610-6278

(körforgalomnál az orvosi rendelővel

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.

Kedves Betegeink!

Az ELSŐ ALKALOM állapotfelmérés
és konzultáció, ami INGYENES!
• 50 perces (1 alkalom) kezelés 8 000 Ft

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

Igény esetén kezelés akár az otthonában is!

• Otthoni (50 perces) kezelés 10 000 Ft

H-Ear Kft.

Várjuk Önöket szeretettel
új címünkön:

2510 Dorog,
Mária út 1.

Tel: 06-70/554-95-16

Garai Sass Diána

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

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

MINŐSÉG * MEGBÍZHATÓSÁG * PONTOSSÁG
SMARTABLAK

okos megoldások nyílászárókra

MINDEN MUNKÁNKRA GARANCIÁT VÁLLALUNK!

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK • BELTÉRI AJTÓK • REDŐNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓK • PÁRKÁNYOK •
GARÁZSKAPUK
• TETŐTÉRI ABLAKOK
2510 Dorog, Köztársaság út 13.
info@smartablak.com
www.smartablak.com

+36 70 626 3288 +36 70 314 0807
smartablakdorog
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Smartablak-Dorog-Okos-megoldások-nyílászárókra

BÍZZA PROFIKRA INGATLANÜGYEIT!
ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK, KÍNÁLUNK
ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGÉBEN.
Elérhetőségek:
 +36 70 626 32 88
 +36 30 503 14 81
 info@smartablak.com

A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt.
annavölgyi telephelyére fizikai munkára
férfi kollégákat keres

Gépkezelői
Keverős

és targoncavezetői jogosítvánnyal és gyakorlattal
munkakörbe

Amit kínálunk:
· Versenyképes fizetés
· Cafeteria
· Munkaruha
· Stabil háttér

· 13. havi fizetés
Előnyt jelent:
· motorfűrész-kezelői
végzettség

További információ +36 26 335 555.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
info@holofon.hu e-mail címen lehet.
www.holofon.hu
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ÁLLÁSBÖRZE
ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor
fel aaSzuperinfó
Szuperinfó
Jelentkezésekor tüntesse
tüntesse fel
2021. augusztus 13.
reklámújságot
megjelenésünket.
reklámújságot és
és aa facebook
facebook megjelenésünket.

Pilisvörösvári fémmegmunkáló
üzemünkbe azonnali
munkakezdési lehetőséggel

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

Fényképes önéletrajzát
bérigény megjelöléssel az

allas@fmlparts.com

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

Nyugdíjas bedolgozót
keresünk otthon végezhető
munkára. Nyergesújfalu, Tát,
Tokod környékéről. Módos Miklós

06-30-514-3153

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

Ú J!

CNC ESZTERGÁLYOS

Ú J!

FŐBB FELADATOK:
• CNC esztergagép programozása
• Gép beállítása műszaki rajz és
dokumentáció alapján
• Egyedi és kis szériás alkatrészek
megmunkálása
• Az elkészült alkatrész méreteinek és
rajzi előírásoknak való megfelelőségének
ellenőrzése

AMIT KÍNÁLUNK:
• Tudásszintű versenyképes jövedelem
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári
befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
munkakörnyezet
• Családcentrikus környezet
ELVÁRÁSOK:
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
• Szakirányú műszaki végzettség
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai
• Műszaki rajz olvasási ismeret
perspektívák
• Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság,
• Nyelvi képzési lehetőség
terhelhetőség
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
MUNKAREND:
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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

www.euroknife.hu

A több, mint 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.

ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
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reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
A GMD CAST Hungary Kft.

magasnyomású alumínium
öntödébe és megmunkáló
üzemébe
keres munkavállalókat

CSATLAKOZZ A GMD
CSAPATÁHOZ!
LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY
VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

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

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

gmdcast

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Esztergom-Kertvárosba

Nyugdíjasok és alkalmi/részmunkaidős munkavállalók jelentkezését is várjuk.
ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség,
precíz munkavégzés
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér,
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Esztergom-Kertváros, Jarosik Jakab u. 2.

JELENTKEZNI LEHET: +36/70

4333 666

Employer Helping Kft. employerhelping@
A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
férﬁ munkatársakat keres

RAKTÁRI ÁRUKIADÓ
munkakörbe

BEOSZTÁS: raktári árukiadó és targoncás
MUNKATERÜLET MEGNEVEZÉSE: anyagraktárak
FELADATOK:
- Beérkező anyagok átvétele, lerakodása;
- Anyagok kiadása üzemek felé;
- Készletek figyelése, targoncázás;
- Gázolajkút kezelése;
- Anyagleltárban való közreműködés;
- Raktárak igény szerinti takarítása, rendben tartása
ELVÁRÁSOK:
- Középfokú végzettség + targoncavezető jogosítvány
- Logisztikai, raktározási tapasztalat előnyt jelent
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan
MUNKAREND: 2 műszakos 5:50-14:10 , 9:50-18:10

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
email címre elküldve: hr@railone.hu
vagy személyesen leadni a gyárban,

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.
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ÁLLÁSBÖRZE
A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ
munkakörbe

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

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint hr@railone.hu
vagy személyesen a gyár HR osztályán,
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.
Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

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 Office felhasználó szintű ismerete
• magabiztos kommunikáció

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. augusztus 13.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

Állásajánlat!
Csemegepultos/Pénztáros
CBA élelmiszerüzletekbe várjuk
csemegepultosok, pénztárosok jelentkezését!
- Vevők udvarias kiszolgálása
- Szeret a kereskedelemben
- Választék kihelyezése, karbantartása
dolgozni
- Szavatossági idők ellenőrzése
- Vevőorientált
- Pénzkezelés, elszámolás
- Munkakörnyezet higiéniás tisztán tartása - Alapos és munkájára igényes

Amit kínálunk:

RAKTÁRI DOLGOZÓ
FELADATOK:
• Beérkező és kimenő áru kezelése
• Egyéb raktári feladatok
ELVÁRÁSOK:
• 2 műszakos munkarend vállalása
ELŐNY:
• Raktározásban szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Jelenléti pótlék
• Kiemelt bejárási támogatás
• Cafeteria

Jelentkezni kérjük fényképes önéletrajzzal (Értékesítő
állásra jelentkezésnél angol nyelvű 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!

Munkavégzés helye:

- 8 órás bejelentett munkaviszony
- Váltott műszakos munkarend
- Stabil, biztos háttér

2500 Esztergom, Irinyi János utca 11.
2027 Dömös, Kossuth Lajos út 16/A.
2025 Visegrád, Rév utca 8.

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajz elküldésével a 2017allas@gmail.com email címre,
vagy személyesen a fenti üzletek címein! Telefon: 06-26/530-606

Önállóan dolgozni tudó

KŐMŰVEST,
FESTŐT

ÁCSOT, TETŐFEDŐT
és BÁDOGOST,
illetve SEGÉDET
felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

ELŐNY:
• műszaki vagy autóipari érdeklődés
• autóiparban vagy hasonló pozícióban szerzett
tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Útiköltség térítés
• Cafeteria
• Hosszú távú munkalehetőség egy jó csapatban

Olyan munkaerőt
keresünk, aki:

Főbb feladatok:

FELVESZEK!
Hívj bizalommal!

Tel.: 30/9413-775

KECSKÉS TAMÁS E.V.

06-70/941-7152

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-SÍKKÖSZÖRŰS

Ú J!

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
FŐBB FELADATOK:
• Síkköszörűn történő fémmegmunkálás
ELVÁRÁSOK:
• Felelősséggel végzett precíz, önálló
munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT
JELENT:
• Hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat
• Szakirányú végzettség
• Műszaki rajz olvasási, illetve mérőeszköz
ismerete
MUNKAREND:
• 2 műszakos (6:00-14:00, 14:00-22:00)
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
13. havi fizetés, SZÉP kártya
Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
Klimatizált, biztonságos, rendezett
munkakörnyezet
Családcentrikus környezet
Stabil közösség, alacsony fluktuáció
Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
Nyelvi képzési lehetőség
Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
Hosszú távú munkalehetőség
Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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

www.euroknife.hu
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola

TESTNEVELŐ TANÁRI
valamint SZOCIÁLIS SZAKOKTATÓI
és óraadót (heti 8 órában) HITOKTATÓI

főállású oktatót keres

munkakör betöltésére 2021. szeptember 1-jétől.

Jelentkezni lehet főiskolai/egyetemi végzettséggel, megfelelő tanári szakképesítéssel, részletes
szakmai önéletrajzzal, legkésőbb 2021. augusztus 18-áig,
E-mailben: kolpingesztergom@gmail.com vagy
Levélben: Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 22.
Bővebb információ: a 06/33/520-165 -ös telefonszámon.

Munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:

•LAKATOS
•BETANÍTOTT LAKATOS

(Az állás betöltéséhez végzettség nem szükséges, csak gyakorlat)

AMIT KÍNÁLUNK:
- stabil munkáltatói háttér
- hosszútávú munkalehetõség
- egymûszakos, 8 órás munkarend
Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-CNC GÉPKEZELŐ

Ú J!

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
FŐBB FELADATOK:
AMIT KÍNÁLUNK:
• CNC esztergagép kezelése
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
• Egyedi és kis szériás alkatrészek
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
megmunkálása
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
• Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
előírásoknak való megfelelőségének
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
ellenőrzése
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
ELVÁRÁSOK:
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
• Minimum általános iskolai végzettség
munkakörnyezet
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Családcentrikus környezet
• Precíz, pontos munkavégzés,
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
megbízhatóság, terhelhetőség
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
ELŐNY:
• Nyelvi képzési lehetőség
• Műszaki rajz olvasási ismeret
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
MUNKAREND:
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

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

www.euroknife.hu

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót alkotni, ha
fontos számodra, hogy elismerjék a munkád és mind ezt
nem csupán szavakkal hanem kiemelkedő bérezéssel is,
akkor jelentkezz Hozzánk, legyél Te is csapatunk tagja.

GIPSZKARTONSZERELŐ

MUNKATÁRSAT KERES
AMIT KÍNÁLUNK:

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

AMIT KÉRÜNK:

Tokodaltáró
önmagára, és
munkájára igényes

NŐI KONYHAI
MUNKATÁRSAT

keres.

Tel: 06-20-365-9493

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

Jelentkezni

06-20/351-7024

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00,
P: 8:00-10:00 óráig lehet.
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ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. augusztus 13.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
Megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös,
Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Tát,
Leányvár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Párkány
Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár,
Pilisvörösvár, Tinnye, Pilisjászfalu,
Pilisszentkereszt, Visegrád, Dunabogdány,
Tahitótfalu, Csobánka, Pomáz, Szentendre

minden pénteken 40000 Példányban
Lapzárta: Hétfő 16.00 óra
Felelős kiadó: Egom Infó Kft. Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató
Tel.: +36-70/612-8375
Szerkesztőség:

2510 Dorog, Bécsi út 40.

Tel.: +36-33/403-703
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás: Comorn kft.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző,
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől
elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel
kapcsolatos reklamációt a megjelenést
követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó
az elfogadott megrendelés alapján átadott
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért,
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért
felelősséget nem vállal, nem köteles
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel
kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafikai megoldások,
szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy
engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu

Táti telephelyre egyműszakos munkarendbe,
azonnali belépéssel keresünk

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.

FAIPARI ÉLZÁRÓ és LAPSZABÁSZ GÉPRE

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT
Bér megegyezés szerint!

Érd.: Tát, József Attila u. 27.
+36 30 300 5626, +36 33 444 694

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK
AMIT KÍNÁLUNK:
- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- igény esetén heti/
2 heti fizetés
- biztos, hosszú távú
munkalehetőség

ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai
tapasztalat

Jelentkezni 06-20/351-7024

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

REKLÁMÚJSÁG
TERJESZTŐKET KERESÜNK

NYERGESÚJFALU
és DOROG
területére!

06-30/692-1256

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi PALA pizzériába
gyakorlattal rendelkező

KONYHALÁNYT keresünk!
+36/30 277 1822

2021. augusztus 13. 														
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Programajánló
Közérdekû

Miért fontos a véradás?
Adj vért és ments meg három életet!

Vércsoportok

Az ABO vércsoportrendszer alapján 4 féle vércsoportot különböztetünk meg: A, B, AB, O. Magyarországon a leggyakoribb vércsoport az A-s, míg a legritkább az AB-s. Az ABO vércsoport rendszer után az RhD
vércsoport a legfontosabb. Ha a vérünk tartalmaz RhD
antigéneket, akkor RhD-pozitív vércsoportról, ha nem
tartalmaz, akkor kor RhD-negatív vércsoportról beszélünk. Magyarországon a vérellátás során szakmai
követelmény, hogy lehetőség szerint minden beteg a
Vérátömlesztésre (transzfúzióra) első sorban a saját vércsoportjának megfelelő vért kapjon.
nagy vérveszteséggel járó balesetek sérültjeinek ellátásakor, műtétek során van szükség, ill. számos súlyos
Hány embert menthetsz meg egy véradással?
betegség, mint a vérképzőszervi vagy rosszindulatú
Minden egység levett vérből háromféle vérkébetegségek is jó eséllyel gyógyíthatók, azonban a kezelés során a betegnek folyamatosan vérkészítménye- szítményt állítunk elő: vörösvérsejt-koncentrátumot,
thrombocyta-koncentrátumot és friss fagyasztott
ket kell kapnia.
A véradás során levett vérből előállított legrövidebb plazmát. Ezeket a készítményeket akár három különlejáratú vérkészítmény (trombocita készítmény) csu- böző beteg is megkaphatja.
pán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos, a
véradások folyamatossága.
Minden csepp
számít!
A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása
szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. A
hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten
nagyságrendileg 390 000 véradással biztosítható, így
a folyamatos, biztonságos ellátáshoz - munkanapokra
lebontva - napi 1600-1800 véradóra van szükség..

Mi a vér szerepe?

A vér az emberi test egyik legfontosabb alkotóeleme. Legfontosabb feladata az oxigén, a szén-dioxid, a
tápanyagok, salakanyagok, hormonok szállítása, valamint fontos szerepet játszik a szervezet hőháztartásában és a kórokozók elleni védelemben.
Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből
kb. fél liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható.

Adj vért és ments meg 3 életet!

Eszergom-kertváros, Féja Géza Közösségi Ház
2500. Esztergom-kertváros, Damjanich utca 50.

2021 augusztus 18. (szerda) 13.30-17.00
Várunk mindenkit, természetesen a vírusvédelmi szabályok betartásával!
A véradáshoz szükséges:
Fényképes igazolványt kell bemutatni az adatok felvételéhez,pl. személyi igazolvány, diákigazolvány,
jogosítvány, útlevél valamint a TAJ kártyát és a lakcímkártyát is hozni kell.
A tájékoztatót itt találják: https://www.ovsz.hu/hu/ovsz/veradoknak-szolo-tajekoztatas

www.veradas.hu

BÉLYEGGYÛJTÕ
KLUB

ALAKUL ESZTERGOMBAN
FIATALOK RÉSZÉRE!
Amennyiben érdekel ez a régi, nagy
hagyományokkal rendelkezõ hobbi,
várjuk jelentkezésedet 30 éves korig
a következõ telefonszámon:

06-20-414-5921
A klub helyszíne: Kapcsolatok háza Esztergom, Széchenyi tér 14.
Tervezett indítása: szeptember vége

Keresd applikációnkat a Google Play-en, az App Store-ban és a Windows Marketplace-en

ELMARAD!

Váratlan szervezési nehézségekből
kifolyólag a 2021. augusztus 28-ra
tervezett XX. Szuperinfó Tour de Pelso
(Balatonkerülő) kerékpárverseny elmarad.
A 2022-es jubileumi eseményre várunk
minden kerékpározást szerető, a magyar
kerékpáros utánpótlást támogató résztvevőt!


SzervezőBizottság

SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

Szolgáltatók

AKCIÓS

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

2021. augusztus 13.

TŰZIFA
FARM BURGER
ESZTERGOM
AKCIÓ!
Hárs /ömlesztve, hasítva/

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

14.000 Ft/m3

13.000 Ft/m
Tölgy, Bükk

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

3

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

/hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3

AA 5838419

16.000 Ft/m3

Akác /ömlesztve, hasítva/
18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m3

4m3-től 20 km-es körzetben ingyenes
házhoz szállítás! Kiszállítás Szlovákiában is!

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

06-33-400-748
KERESSÉTEK MEGÚJULT ÉTLAPUNKAT!
NYITVA TARTÁS: Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
Már a

-en és a

-n is megtaláltok!
779879

8
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SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

Szolgáltatók

VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ

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

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

PALATETŐK

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

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.

NYÁRI előjegyzőknek 2021. 08. 31-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

Megbízható minőség,
teljeskörű garancia!

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

•házbővítés
•kőműves munkák

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

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

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

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

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

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

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

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN

Apróhirdetések
INGATLAN
Eladó Esztergomban, a Visegrádi út mentén, két aszfaltos útról
megközelíthető, 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,+ utcáról külön bejárattal 20
m2 üzlet, alkalmas irodának, fodrász, kozmetika, stb vállalkozásra. Udvarban kocsi beálló, garázs,
gáz-központifűtés Irányár: 42MFt
20/336-4936
Eladó Esztergom Déli városrészben 471m2 telken kétszintes családi ház, két család részére alkalmas, 210m2 lakó szint, új nyílászárók, felújított fürdőszoba. Fedett
kapualj, kondenzációs gázkazán,
hőszigetelt homlokzat. Irányár:
80MFt 20/336-4936
Esztergomban Szentgyörgymezőn
eladó hátsó udvari házrész, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, nagy pince, melléképületek Irányár: 21MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a
Bánomi lakótelepen. VI. emeleti, 2
szoba+hall, erkély, 55m2-es, távfűtéses, új nyílászárókkal Irányár:
19,5MFt 20/336-4936
Eladó családi ház Esztergomban
a Szent Tamás hegyen. 2003-ban
épült, 38-as porotherm téglából,
104m2 telken, 2 szintes 117m2
(71+46), az épület alatt szuterén
található. Fűtése gáz központifűtés,
a kertben boltíves pince tartozik hozzá. Az épületben jelenleg
közös a bejárat a szomszéddal, de
kialakítható külön bejárat is. Irányár: 50MFt 20/336-4936
Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL,
egyszintes családi ház. 2006-ban
épült, könnyű szerkezetes, 300m2
telek, 3 szoba+ nappali,101 m2
vegyes központi fűtés. Ár: 14MFt
20/421-4557
Budapest, Békásmegyeren eladó
lakás. Liftes épületben, 4. emeleti távfűtéses lakás egyedi hőmen�nyiségmérővel. 52m2-es, 2 szobás. Felújított fürdő, új redőnyös
nyílászárók, új konyhabútor tartozék. Olcsó rezsi. Irányár: 33Millió
Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Budai
Nagy Antal utcában. III. emelet,
49m2, 2 szoba. Új nyílászárók,
redőny, szúnyogháló, hőmennyiségmérős távfűtés. Irányár: 20,5
Millió Ft 20/336-4936
Eladó zártkerti telek a Döbönkúti
dűlőben (Csendesvölgy u.) 2500m2
telek. Vezetékes víz és villany van.
40m2-es befejezetlen gazdasági épülettel. Irányár: 10 Millió Ft
20/336-4936
Eladó új építésű, erkélyes lakások
Esztergomban. 44-78m2-es, 1 2,5 szobás lakások. AAA energetikai
besorolású, liftes épületben. Olcsó
rezsi, ház központifűtés. Irányár:
655’000Ft / m2 20/336-4936
Eladó új építésű tetőtéri lakás
Esztergomban. 1szoba + nappali,
tárolóhelyiség. Házközpontifűtés,
olcsó rezsi. Hasznos alapterület 58m2. Zárt udvarban kocsi
beállóval. Irányár: 32,4Millió Ft
20/336-4936
Táti pince telekkel eladó, a Mogyorósbányai útról megközelíthető
(Homoki dűlő) pincesoron. Szőlővel és gyümölcsfákkal telepített
1168m2-es telken pince és présház. Villany lehetőség 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 gázkonvektorral és kandallóval megoldott. Irányár: 25Millió Ft
20/336-4936
Dömös központjában felújítandó
panzió és vendéglátóegység (kocsma, külön bejárattal) eladó. Rendezvények, születésnapok, szilveszteri partik és esküvők lebonyolítására alkalmas. 1348m2 telek, 18
szoba fürdő+wc-vel. A panzió 70
fő befogadására alkalmas, étteremmel, konyhával és bárral felszerelve, terasszal, udvari parkolóval, gáz
központifűtés. Irányár: 120 Millió Ft
20/336-4936
Eladó lakás Dorogon a Fáy lakótelepen. 56m2-es, 2 szoba + hallos, 4. emeleti. Új nyílászárók, új villanyvezetékek és padlóburkolatok.
Irányár: 19,5MFt  20/336-4936
Esztergomban déli városrészben családi ház eladó, 2 szintes,
kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes
központifűtés, zárt kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a fürdőszoba csak félig van kész. Irányár: 62
Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Honvéd u
környékén 43m2 ,1 szobás utcafronti felújítandó házrész, fűtése cserépkályhával, kamra, tároló az udvarban. Irányár: 16 MFt.
20/336-4936
Eladó Esztergom csendes, közkedvelt északi városrészében lévő
2 szintes, szépen felújított családi ház, 798m2 telekkel, 4 szoba +
nappali, 2 fürdőszoba, 164m2. Tartozik hozzá 2 kocsi részére garázs,
automata ajtóval és kerti kapunyitóval, melléképületek, pince, öntözőrendszer, gáz-központifűtés,
2 klíma, riasztórendszer, hőszigetelt homlokzat. Ár: 82 Millió Ft
20/336-4936
Esztergom főútvonalon családi
ház eladó a Szent Anna templom
(Kerektemplom) közelében. 755m2
telek, 1 szintes, 3 szobás felújítandó
épület. Garázs, pince, fedett kapualj és melléképület tartozik hozzá. Gáz központifűtés + hőtárolós villany. 2 generáció részére
is alkalmas. Irányár: 50 Millió Ft
20/336-4936
Eladó Esztergomban a Csenkei
hídnál, zöldövezeti környezetben
900m2 parkosított telken: 180m2.
3 szoba + nagy nappali, téli kert,
2 fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi
beállós garázs+ 35m2.gardrób,
kazánház. Szigetelt homlokzat, fa
nyílászárók. Fűtése, villany központi, + fa elgázosító kazánnal és
klímával is. A nagy teraszokról és
erkélyekről panorámás kilátással.
Az udvarban fedett terasz, csúszda,
játszótér, kis faház. Irányár: 79,9
Millió Ft 20/336-4936
Eladó Esztergom Petőfi Sándor u
ház rész. Felújítandó 2 szobás 53
nm, kis kert, pince, kamra, kocsi
beálló, gázfűtés. Üres azonnal birtokba vehető. Irányár: 21,5 MFt
06/20/336-4936.
Eladó Esztergom Kertvárosban, 2004-ben épült, 76 m2-es,
1+2 félszobás, szép, alacsony
rezsijű, kertkapcsolatos, társasházi lakás. Irányár: 35,99 MFt.
06(70)279-1921
Solymáron, a Panoráma utcában
családi ház eladó, vagy házrész
kiadó. 0626/360-336
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Tel.:06-70/941-7152
Esztergom, Dobogókői úton, a Tesco közelében, 1db külön bejáratú,
bútorozott, 1 személyes apartman
hosszútávra kiadó. 85e Ft/hó rezsivel együtt, 1 havi kaució szükséges.
06-30-204-5112
Kiadó új építésű lakások Esztergomban. 1. emeleti, bútorozott,
2 szobás lakások, 52-55m2, ház
központifűtés az épületben, olcsó
rezsivel. Bérleti díj: 140’000Ft
/ hó + rezsi + 2 havi kaució
20/336-4936
Esztergomban, Aranyhegyi utcában 1,5 szobás lakás kiadó.
06/30 960-8008
ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok szeptemberre, 10db-tól ingyenes szállítással megrendelhetők, 680Ft/db.
06-20/214-7787
JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 30/9945943
Mindennemű hagyaték, régiség, parasztbútor, régi varrógép,
karóra, zsebóra, falióra, porcelán,
régi tárgyak készpénzes felvásárlása. 0620-355-9746
VEGYES

Vásárolok hagyatékot, régiséget,
mindenféle régi motorkerékpárt,
elfekvő alkatrészkészletet, árukészletet! 06706503168
SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477
Döntés nélküli favágás alpintechnikával! Veszélyessé vált fák
lebontása, gallyazás, faápolás,
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan,
biztonságosan! 30/6197671
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves e.v. 0670 -673-6066
BÉRLEMÉNY
Duguláselhárítás 06-20-348
Kiadó 2 szobás és erkélyes lakás -8720
Esztergom, Bánomi lakótelepen, IV.
emelet. 50m2, részben bútorozott, Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszapbútorok megegyezés szerint. Bér- talanítást, kútmélyítést, valamint
leti díj: 120’000Ft / hó + rezsi + 2 fakivágást vállalok (fenyő, dió stb.)
06-30/951-0378
havi kaució 20/336-4936

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

AIRSOFT KÉS

Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László 06
-30-244-2092
Vállalok szobafestést, mázolást,
és laminált parketta lerakását.
06-70-263-6464
Lakás,házfelújítás, külső-belső
munkák! 06-30-875-6655
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók, javítása,
készítése! Nyílászárók szigetelése,
passzítása, beállítása, zárvasalat,
szellőzőbeépítés! Penészmentesítés www.peneszeltavolitasa.hu
06(30)294-6022
Vállaljuk épületek, kerítések, garázsok bontását, továbbá kisebb
gépimunkákat, térkövezést, betonozást, egyéb kőműves munkákat. Zöldhulladék kezelésével is
foglalkozunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon bizalommal!
06-70-2044859
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával!
06-70/233-0673
Házi vízmű telepítés, szivattyú karbantartás és telepítés, hibaelhárítás. +36204172969
PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel.Ingyenes árajánlat készítés.
Kedvezmény 10%. 06-30/2292206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu
Fuvarozás, Költöztetés, Autószállítás kedvezményes árakon,
a hét minden napján! +3630/
370-53-73
Nullázza le villanyszámláját MOST!
Azon gondolkodik, hogy kiváltja a
villanyszámláját napelemes rendszerre? Otthonfelújítási támogatással,, teljes ügyintézéssel.Kérje akciós ajánlatunkat!Ne az áramszolgáltatóját gazdagítsa, hanem saját
magát! info@solarzona.hu, www.
solarzona.hu, +36 30 1325905
TÉRKŐ ÉS NAPELEM TISZTÍTÁS vegyszer mentes, gyors,
hatékony www.térkőtisztítás.hu
,70/385-9900
Ács, tetőfedő, bádogos! Mindenféle bádogos munkát, ereszcsatorna
készítését, régi tetők felújítását és
javítását, széldeszkázását, kúpozást, tető mosást, festést és Lindab
lemezelést vállalunk. 0630/4787669; 0670/758-4859

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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Ács, tetőfedő, bádogos munkát
vállalok cserepes lemezzel. Régi
tető felújítása, lapostető szigetelése, ereszcsatorna felszerelése saját anyagból, számlaképesen. Ingyenes kiszállás. 0670
266-4167
Ács, tetőfedő, bádogos! Tetőjavítás, beázás megszüntetése, cserepes lemez, ereszcsatorna, kocsibeálló készítése.
0620/506-4648
Vállalok tetőfedő, bádogos,
ácsmunkát, kúpkikenést, széldeszkázást, ereszcsatornázást,
cserepeslemezelést, hőszigetelést, cserépmosást, házak tatarozását. Kiszállás ingyenes. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény
2021. augusztus 31-ig. 0630-375-9762. 06-70-655-9878
06-20-626-3481.
Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok azonnali kezdéssel.
Cserepes lemezből, cserépből,
zsindelyből, lapostető szigetelés.
0630/487-9245
ÁLLÁS

Bajnai telephelyre keresek temetői sírköves munkák (összeállítás,
felújítás) elvégzésére munkaerőt.
Gránit Park 06305251971
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@gmail.com
címre kérjük. Vozák Csanád e.v.
06(30)454-4276
Kizárólag önállóan dolgozni tudó,
jó problémamegoldó képességgel rendelkező nyílászáró beépítőt keresünk, azonnali kezdéssel!
Smartablak Kft. Dorog, Köztársaság út 13. +36 70 626 32 88
Dorogi munkahelyre,betanított
munkára,egy műszakos munkarendbe fiatalos csapatba jó kereseti
lehetőséggel férfi munkaerőt keresünk. Bindi Bt. 06303920959

Táti telephelyre faipari lapszabász
és élzáró gépre keresünk betanított munkásokat!Egyműszakos
munkarendbe,
azonnali belépéssel! Bér megegyezés
szerint!Poliforg 2000 Kft. Tát,
József A.u.27.,06303005626,
0633444694
Racing Büfé (Tokodaltáró) pizzafutárt keres (saját autóval rendelkezzen) 06-20-365-9493
Tűzifatelepre gépi feldolgozásra
munkatársat keresünk esztergomkertvárosi telephelyre! Pázsit és
Tűzifa Bt. 06-20-329-9519
Építőipari cég keres térkövezésben jártas munkavállalókat, kőműves, illetve betanított kőműves
képzettség előny. Splitt-Bau Kft.
06 20 663 3447
Süttői vendéglőbe szakácsot,
pizzaszakácsot, konyhai kisegítőt, és futár (saját autóval rendelkező) munkatársat keresünk. Jankó Vendéglő 06-30-331-7437
Nyugdíjas bedolgozót keresünk
otthon végezhető munkára. Nyergesújfalu, Tát, Tokod környékéről.
06-30-514-3153
Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó 2.000Ft/óradíj. Lakatos, ipari fényező munka nettó1.800Ft/
óradíj. Igényes, díjmentes szállást vagy utazási támogatást biztosítunk. Go-Human Kft.
femipar.munka18@gmail.com,
+36/70-884-4955
FOGÁSZAT

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Hívjon
bizalommal!
06-20-980-3957
TÁRSKERESŐ

52 éves, 170 cm magas, 70 kg,
egyedülálló férfi korban hozzáillő
társát keresi, Dorog és környéke,
hosszútávra! 06-30-306-6965

NULLÁZZA LE
villanyszámláját MOST!
50%-os állami támogatással
családoknak

www.solarzona.hu
+36 30 1325 905

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Augusztus hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál: 400Ft
Arany: 2000Ft

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!
ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!

Nyitva
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

www.palapizza.hu

06(33)435-704
06(30)46-47-850
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Az első 108 vásárlónak ajándékkal is kedveskedünk!

Alpro
növényi ital

AKCIÓ!

többféle*, 1 l,
620 Ft/l

320 Ft

690 Ft

AKCIÓ!

690 Ft

Pepsi szénsavas
üdítőital
többféle, 2,25 l,
142,22 Ft/l

AKCIÓ!

350 Ft

620 Ft
*Kivétel:
Alpro Barista zabital,
Alpro Protein csoki szójaital,
Alpro Protein szójaital,
Alpro Bio mandulaital,
Alpro Barista mandulaital

Megújultunk!

Flóraszept tisztítószer
szórófejes, fürdőszobai,
konyhai zsíroldó,
750 ml, 920, Ft/l

740 Ft

2290 Ft

Nyitás: 2021. augusztus 19. 10 óra

Esztergom, Tölgyesi u.

Az ajánlatok kizárólag az esztergomi EcoFamily üzletünkben 2021.08.19-08.25 között,
azon belül a készlet erejéig érvényesek.
SZUPERINFO_hírdetés_ ESZTERGOM.indd 1

Omo mosógél

50 mosás, 29,8 Ft/mosás,
2 l, 745 Ft/l

FÜRDÔSZOBA SZALON
Üzletünkben
prémium
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK,
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

AKCIÓ!

1490 Ft
2021. 08. 05. 14:31:22

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ
FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK
a praktikusság jegyében

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ
A képek illusztrációk.

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

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

Nyitva: H-P: 7.00-16.00, Szo: 8.00-12.00

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

TERMÉKKÍNÁLATUNK:

· OSB lapok, rétegelt lemezek, munka- és bútorlapok
· Tolóajtók, fémrácsok, fogantyúk
· Bútordíszítô elemek, Blum vasalatok
· Csempék, járólapok, szaniterek, mosogatók
· Zuhanykabinok, kádak, zuhanyajtók
· Fürdôszoba bútorok, WC-k, mosdók
· Murexin csemperagasztók, fugák, mûanyag és
fém élvédôk
· ipari és barkács gépek
· Milesi festékek

BÚTORLAP SZABÁSZAT

MILESI TERMÉKEK NAGY
VÁLASZTÉKBAN

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK hatalmas
választékban

Fa és fém festékek · Pácok ·
Lazúrok · Lakkok · Zománcok

