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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

MINŐSÉG * MEGBÍZHATÓSÁG * PONTOSSÁG 
MINDEN MUNKÁNKRA GARANCIÁT VÁLLALUNK!

okos megoldások nyílászárókra

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

                                • TETŐTÉRI ABLAKOK

NYÁRI AKCIÓK!
2510 Dorog, Köztársaság út 13.
info@smartablak.com

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

www.smartablak.com

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




+36-70/941-7152

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

A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt. 
annavölgyi  telephelyére � zikai munkára 

fér�  kollégákat keres

Gépkezelői
és targoncavezetői jogosítvánnyal és gyakorlattal 

Keverős munkakörbe

Amit kínálunk:
· Versenyképes � zetés
· Cafeteria
· Munkaruha
· Stabil háttér

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

www.holofon.hu

· 13. havi � zetés
Előnyt jelent:

· motorfűrész-kezelői 
  végzettség

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

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

• festést, màzolàst, 
  tapétàzàst 

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

Stefàn Szilàrd 

+36-30/964-3857

Több, mint 20 év 
tapasztalatával 

vállalok: 

06 (20) 588-7759
K&NY Kft.

ÚJ MÉH-TELEP 
NYÍLT 

PILISVÖRÖSVÁR IPAR-
TELEPEN, AZ AUTOMATA 

MOSÓ MELLETT!
✘ vaslemez;

✘ sárgaréz, vörösréz;
✘ mindenféle színesfém;

✘ akkumulátor;
✘ forgalomból kivont 

járművek

ÁTVÉTELE!
Nyitva tartás: 

hétfő-péntek: 8–16 óráig,
szombat: 8–12 óráig.
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Elérhetőségek:

6. hónap  
100 000 Ft

12. hónap  
100 000 Ft

Az ajánló és az ajánlott együtt,  
bruttó 600 000 Ft-ot kaphat három részletben.

18. hónap  
100 000 Ft

Ha van egy megbízható, jófej ismerősöd, 
barátod vagy családtagod, ajánld bátran! 
Ha belép hozzánk és nálunk dolgozik 
mindketten jól jártok! 

AJÁNLÁSI BÓNUSZ  
A ZOLTEKNÉL

06 20 777 0033 facebook.com/ZoltekZrtElérhetőségek:
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Tapasztalt 
gépkezelőket 
keresünk!

Nálunk a gyári tapasztalat magasabb bért jelent!

DÍJAZZUK A SZAKMAI  
TAPASZTALATODAT

További előny  
a Zoltekes  
tapasztalat

Br. 502 000 Ft+

Br. 440 000 Ft

Br. 410 000 Ft

06 20 777 0033 facebook.com/ZoltekZrtElérhetőségek:
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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 O�  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

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! 

Esztergom-kertvárosi 
telephelyre

TEHERGÉPKOCSI VEZETÔT 
keresünk belföldi munkavégzésre.

ELVÁRÁSOK:
- ADR küldeménydarabos vizsga
- C + E kategóriás vezetôi engedély
- Elôny: emelôhátfalas vizsga

AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes bérezés
- Hosszútávú, stabil munkahely
- Azonnali kezdés

ÉRDEKLÔDNI lehet 
hétköznap 08:00 –17:00-ig a 

+36-20-244-0889-es telefonszámon

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

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

AMIT KÍNÁLUNK: 
-  stabil munkáltatói háttér
-  hosszútávú munkalehetõség
-  egymûszakos, 8 órás munkarend

 •LAKATOS 
•BETANÍTOTT LAKATOS

 (Az állás betöltéséhez végzettség nem szükséges, csak gyakorlat)

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

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

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- 
és egyeneskések -  gyártásában vezető helyet 
elfoglaló 100 éves német DIENES csoport 
magyarországi leányvállalata.

BETANÍTOTT 
MUNKA-

CNC GÉPKEZELŐ 

Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk 
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fi zikai munkakör betöltésére:

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Versenyképes alapbér túlóra nélkül 
   pótlékokkal együtt  (végzettségtől 
   és tapasztalattól függően) 
   Nettó 220.000-300.000 Ft 
   (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
•  Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
•  13. havi � zetés, SZÉP kártya
•  Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíj-
   pénztári be� zetés 
•  Céges buszjáratok, munkába járás 
   támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, rendezett 
   munkakörnyezet
•  Családcentrikus környezet 
•  Stabil közösség, alacsony � uktuáció
•  Képzési lehetőségek, vonzó szakmai 
   perspektívák
•  Nyelvi képzési lehetőség
•  Kiemelt � gyelem az egészség
   védelemre
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Szükség esetén SZÁLLÁS 
   megoldható

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!

ÚJ!

FŐBB FELADATOK:  
•  CNC esztergagép kezelése
•  Egyedi és kis szériás alkatrészek 
   megmunkálása
•  Az elkészült alkatrész 
   méreteinek és rajzi előírásoknak 
   való megfelelőségének  
   ellenőrzése

ELVÁRÁSOK:
•  Minimum általános iskolai 
   végzettség
•  Hasonló területen szerzett 
   tapasztalat
•  Precíz, pontos munkavégzés, 
   megbízhatóság, terhelhetőség

ELŐNY:
•  Műszaki rajz olvasási ismeret

MUNKAREND:  
•  2 műszakos, 
  (6:00-14:00, 14:00-22:00) 
  (Az étkezési szünetet nem kell 
   ledolgozni)

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

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

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

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

Jelentkezésedet követően lehetőséged nyílik egy 
személyes elbeszélgetésre és gyárlátogatásra.

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

     AMIT CSINÁLNI KELL:
Autó alkatrészeket / kerekeket összeszerelni 
     és sorba rendezni szerelési utasítás alapján
Targoncás munkakör esetén:
      kézi- és gépi anyagmozgatás, áruszállítás,    
      áruátvétel-átadás, áruellenőrzés

           MI VAGYUNK SZÁMODRA
       AZ IDEÁLISAK, HA:
rendelkezel általános iskolai  végzettséggel 
nem okoz gondot a mindennapi rutin 
     betartása
illetve rendelkezel érvényes 
     targoncavezetői engedéllyel 
     (targoncás munkakör esetén)

BETANÍTOTT, FIZIKAI 
MUNKÁRA KERESÜNK 

ÖSSZESZERELŐ/
TARGONCAVEZETŐ

MUNKATÁRSAKAT

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

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

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

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

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

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

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET 
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDSZ 
JELENTKEZNI:
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FELADATOK ÉS FELELŐSSÉGEK 
•  Gépek, üzemelő rendszerek általános 
   ellenőrzése és javítása (összeszerelősor, 
   kerékszerelés kiegyenlítő gépek, kompresszor, 
   melegvizes bojler, elektromos kapcsoló-
   rendszerek, légkondicionáló, üzemi kapuk, 
   anyagmozgató eszközök stb.)
•  Nagyobb műszaki zavar esetén külső 
   szolgálató bevonása
•  Az általános hibaelhárításhoz szükséges 
   szerszámok, javítási anyagok beszerzése, 
   nyilvántartása
•  Szerelő és tároló területek kialakítása, 
   alkalomszerű átmozgatása
•  A Szenior karbantartási és üzemeltetési 
   mérnök által meghatározott területek, 
   anyagok táblával történő beazonosítása 
   (tábla kihelyezése, feljelölés)
•  Közmű fogyasztások folyamatos felügyelete, 
   heti ellenőrzése és jelentése a kiugró napi 
   fogyasztásoknak
•  Szelektív hulladékkezelés (papír, műanyag, fa) 
   a rendelkezésre álló konténerek felhasználásával
•  Eseti, a működéshez kapcsolódó egyéb – 
   vezető által kiadott – feladatok elvégzése

 

Bővebb információ kérhető: +36-33-542-400JELENTKEZÉS:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el önéletrajzát bérigény 
megjelölésével az alábbi jelentkezési módok valamelyikén:
           Interneten: www.summitdvkft.hu
           E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu
           Facebokon: www.facebook.com/summitesztergom/
           Postai úton: Summit D&V Kft. 2500 Esztergom, Ipari Park,                         
           Dobogókői út 35.

KARBANTARTÓ 

A Summit D&V Kft. 
munkatársat keres 

az alábbi pozícióba:

•  A céges gépkocsik, gépjárművekkel kapcsolatos 
   javíttatásokban segédkezés (szervíz, takarítás, 
   műszaki vizsgáztatásra való felkészítés, elszállítás, 
   eseti mentéseknél segédkezés)
•  A telephelyekhez tartozó épületek karbantartási 
   munkálatai, épület megóvása és hibaelhárí-
   tásokban való aktív részvétel akár külsős céggel 
   közösen
•  A gyártó soron történő fejlesztésekben aktív 
   részvétel (átalakítások, kiépítések stb)

ELŐNY
•  Villanyszerelő végzettség
•  Tűzvédelmi szakvizsga

ELVÁRÁSOK
•  Műszaki középfokú végzettség / Középiskolai 
    végzettség /
•  Érvényes B kategóriás jogosítvány
•  24 órás elérhetőség

AMIT AJÁNLUNK
•  Hosszútávú, stabil munkalehetőség
•  24 órás élet- és balesetbiztosítás a világ minden 
    országára
•  Bejárási támogatás
•  Fiatalos és innovatív környezet
•  Fejlődési és előrelépési lehetőség

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ 
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

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

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót 
alkotni, ha fontos számodra, hogy elismerjék a 

munkád és mind ezt nem csupán szavakkal
hanem kiemelkedő bérezéssel is, akkor jelentkezz 

Hozzánk, legyél Te is csapatunk tagja.

AMIT KÍNÁLUNK:
- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- igény esetén heti/ 2 heti � zetés
- biztos, hosszú távú 
  munkalehetőség
ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat 

RAKTÁRI ÁRUKIADÓ  
munkakörbe  

BEOSZTÁS: raktári árukiadó és targoncás
MUNKATERÜLET MEGNEVEZÉSE: anyagraktárak
FELADATOK: 

-  Beérkező anyagok átvétele, lerakodása;
-  Anyagok kiadása üzemek felé;
-  Készletek fi gyelése, 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

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 
férfi  munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint 
email címre elküldve: hr@railone.hu 

vagy személyesen leadni a gyárban, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

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

Táti telephelyre egyműszakos munkarendbe, 
azonnali belépéssel keresünk 

FAIPARI ÉLZÁRÓ és LAPSZABÁSZ GÉPRE 

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT

 Bér megegyezés szerint!

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.



2021. augusztus 20.                7ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

7

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések -  
gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES 
csoport magyarországi leányvállalata.

 CNC ESZTERGÁLYOS ÚJ! ÚJ!

Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk 
országszerte munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Tudásszintű versenyképes jövedelem
•  Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
•  13. havi � zetés, SZÉP kártya
•  Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári 
   be� zetés 
•  Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, rendezett 
   munkakörnyezet
•  Családcentrikus környezet 
•  Stabil közösség, alacsony � uktuáció
•  Képzési lehetőségek, vonzó szakmai 
   perspektívák
•  Nyelvi képzési lehetőség
•  Kiemelt � gyelem az egészségvédelemre
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható

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

ELVÁRÁSOK:
•  Szakirányú műszaki végzettség
•  Műszaki rajz olvasási ismeret
•  Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság, 
   terhelhetőség

MUNKAREND:  
•  2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
  (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
Fér�  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



8 2021. augusztus 20.ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

8

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.

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

  Saját autóval 
    rendelkező   
PIZZAFUTÁRT
       keres. 

Tokodaltáró

Tel: 06-20-365-9493

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

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 fi zikai munkakör betöltésére:

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Versenyképes alapbér túlóra nélkül 
   pótlékokkal együtt  (végzettségtől 
   és tapasztalattól függően) 
   Nettó 220.000-300.000 Ft 
   (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
•  Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
•  13. havi � zetés, SZÉP kártya
•  Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíj-
   pénztári be� zetés 
•  Céges buszjáratok, munkába járás 
   támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, rendezett 
   munkakörnyezet
•  Családcentrikus környezet 
•  Stabil közösség, alacsony � uktuáció
•  Képzési lehetőségek, vonzó szakmai 
   perspektívák
•  Nyelvi képzési lehetőség
•  Kiemelt � gyelem az egészség-
   védelemre
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Szükség esetén SZÁLLÁS 
   megoldható

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!

ÚJ! ÚJ!
BETANÍTOTT 

MUNKA-
SÍKKÖSZÖRŰS

FŐBB FELADATOK:  
•  Síkköszörűn történő 
   fémmegmunkálás

ELVÁRÁSOK:
•  Felelősséggel végzett precíz, 
   önálló munkavégzés

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)
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PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok 
adás-vétele
Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

Tel.: 06-30/453-28-28
e-mail: kuckoiroda2020@gmail.com

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

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

f a t e l e p 

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

f a t e l e p 

 H-P 8-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

Kiváló minőségű szlovák lucfenyő 
fűrészáru. 

Lambéria, hajópadló többféle 
profillal,  különböző méretekben.

Tetőfóliák, szigetelő anyagok.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, 
bogrács alá). 

OSB lapok (nútféderrel is). 

Gipszkartonrendszerek.

Otthonról megrendeli, mi házhoz szállítjuk!
71

41
0

6

EUTR szám: AA5854440

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!

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

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

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

 
TŰZIFA AKCIÓ!

A
A

 5
8

3
8

4
1
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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!

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Tölgy, bükk, gyertyán   =   

16.000 Ft
Akác  =   17.000 Ft
Hárs =   13.000 Ft

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

HETI MENÜ
Cégek, irodák, intézmények számára heti menü 

befőzését vállalja éttermünk!
50-től akár 150 fő részére, változatos kínálattal, allergéneket és egyéb 

igényeket egyeztetés szerint fi gyelembe véve.

Tel.: 06/30 725-23-04
Esztergom és 25 km-es vonzáskörzete!

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK 
BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA, 

BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, VAGY 

ÁTFEDÉSE OLCSÓ MEGOLDÁSSAL, 
ZSINDELYEZÉSSEL IS.

ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, 
KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

06-20/931-31-52

TETŐKLINIKA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás, 
50% ereszcsatorna felszerelés.

NYÁRI feliratkozóknak
2021.08.31-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81
Gabó duguláselhárítás

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, szombat, vasárnap: zárva

További akcióink: www.concordia-therm.hu

HŐSZIGETELŐ ANYAGOK AKCIÓBAN!
Kérje árajánlatunkat!

„Ha az ár mellett… A minőség is számít!” 79
03

76

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 KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

NYÁRI előjegyzőknek 2021. 08. 31-ig 

15-25%   kedvezmény! 
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések

 B A R T A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936; 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

I N G AT L A N I R O D A
25 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK 

AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!

· Mindössze CSAK 2% munkadíj 
  eladáskor
· Nálunk NINCS kizárólagosság
· Nálunk NINCS ÁFA
· Vevők felé INGYENESEK 
   szolgáltatásaink

2021-es évben is kedvező 
feltételekkel várjuk kedves 

meglévő, visszatérő és 
leendő, új ügyfeleinket:

Készpénzes vevőink részére 
keresünk kisebb és nagyobb értékű 
CSALÁDI HÁZAKAT, SORHÁZÁAKAT 
és LAKÁSOKAT, melyekkel bővíteni 

tudjuk kínálatunkat, valamint 
maximális bizalommal 

kiszolgálhassuk régi és új 
ügyfeleinket Esztergomban és 

környékén.

INGATLAN

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

Eladó Esztergomban a Csenkei híd-
nál, 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, vil-
lany központi, + fa elgázosító kazánnal 
és klímával is. A nagy teraszokról és 
erkélyekről panorámás kilátással. Az 
udvarban fedett terasz, csúszda, ját-
szótér, kis faház. Irányár: 79,9 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

Esztergomban Szentgyörgymezőn 
eladó hátsó udvari házrész, 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, nagy pin-
ce, melléképületek. Irányár: 21MFt 
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

Eladó családi ház Esztergomban a 
Szent Tamás hegyen. 2003-ban épült, 
38-as porotherm téglából, 104m2 tel-
ken, 2 szintes 117m2 (71+46), az 
épület alatt szuterén található. Fűté-
se gáz központifűtés, a kertben bolt-
íves pince tartozik hozzá. Az épület-
ben jelenleg közös a bejárat a szom-
széddal, de kialakítható külön bejá-
rat is. Irányár: 50MFt 20/336-4936

Eladó Esztergom Petőfi u ( belváros ) 
hátsó udvari házrész. 53m2 2 szoba, 
felújítandó lakás, kis telek, két pince 
résszel, tárolóval. Fűtése gázkonvek-
torokkal. Gépkocsi beállási lehetőség-
gel. Irányár: 21,5 MFt 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 dűlő-
ben (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 beso-
rolású, 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

Eladó Esztergomban a Csenkei híd-
nál, Akácos utcában 1119m2-es tel-
ken lévő hétvégi ház igényes beren-
dezéssel, 2 szoba + nappali 67 m2. 
Az 55m2 es fedett teraszról szép kilá-
tással a természetre. A ház 2009 ben 
épült YTONG-ból.  Víz 35 méter mély, 
saját kútról bevizsgált iható.  Vil-
lany 32 Amper, fűtése 1 kéményről, 
és klímákkal is.  Irányár: 33 Millió 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 homlokzat 
Irányár: 80MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi 
lakótelepen. VI. emeleti, 2 szoba+hall, 
erkély, 55m2-es, távfűtéses, új nyí-
lászárókkal. Irányár: 19,5MFt 
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 befo-
gadására 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 43m2 ,1 szobás utcafronti fel-
újítandó házrész, fűtése cserépkályhá-
val, kamra, tároló az udvarban. Irány-
ár: 15,7 MFt. 20/336-4936

Budapest, Békásmegyeren eladó 
lakás. Liftes épületben, 4. emele-
ti távfűtéses lakás egyedi hőmennyi-
ségmérővel. 52m2-es, 2 szobás. Fel-
újított fürdő, új redőnyös nyílászárók, 
új konyhabútor tartozék. Olcsó rezsi. 
Irányár: 33Millió Ft 20/336-4936

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. Irány-
ár: 62 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergom csendes, közkedvelt 
északi városrészében lévő 2 szintes, 
szépen felújított családi ház, 798m2 
telekkel, 4 szoba + nappali, 2 für-
dőszoba, 164m2. Tartozik hozzá 2 
kocsi részére garázs, automata ajtó-
val és kerti kapunyitóval, melléképü-
letek, pince, öntözőrendszer, gáz-köz-
pontifűtés, 2 klíma, riasztórendszer, 
hőszigetelt homlokzat. Ár: 82 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

Esztergomi, jó fekvésű házat kere-
sek udvarral, kocsibejáróval megvé-
telre. +36-70/356-4636

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

BÉRLEMÉNY

Kiadó új építésű lakások Esztergom-
ban. 1. emeleti, bútorozott, 2 szobás 
lakások, 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

Esztergom, Dobogókői úton, a Tes-
co közelében, 1db külön bejáratú, 
bútorozott, 1 személyes apartman 
hosszútávra kiadó. 85e Ft/hó rezsi-
vel együtt, 1 havi kaució szükséges. 
06-30-204-5112

Albérletet, szobát keresek Eszter-
gomban 70 000 Ft. Tomori-Szabó. 
Zeneiskola 06-20-5678950

Esztergomban, Aranyhegyi utcá-
ban 1,5 szobás lakás kiadó. 06/30 
960-8008

ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok szeptem-
berre, 10db-tól ingyenes szállí-
tással megrendelhetők, 680Ft/db. 
06-20/214-7787

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Megunt vagy használt roncsautó-
ját hivatalos adásvételi szerződéssel 
megvásárolom! 06-30-273-3017

Roncs-és használt autót vásárolok 
adásvételi szerződéssel. Hívjon biza-
lommal! 06-20-500-9561

RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPO-
KAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT 
VÁSÁROL. 30/9945943

Mindennemű hagyaték, régiség, 
parasztbútor, régi varrógép, karóra, 
zsebóra, falióra, porcelán, régi tár-
gyak készpénzes felvásárlása. 
0620-355-9746

VEGYES

Vásárolok hagyatékot, régiséget, 
mindenféle régi motorkerékpárt, 
elfekvő alkatrészkészletet, árukész-
letet! 06706503168

Vásárolok: ipari ezüst, érintkező 
pogácsa, nitrát, paszta, forrasztópál-
ca, amalgám por, platina minden for-
mában. 06-20/923-4251

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Gázkészülék javítás, karbantar-
tás! 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

Duguláselhárítás, csatornakamerá-
zás! 06-20-336-1583

Villanyszerelés! Házak, laká-
sok felújítása, villanyóra szerelés 
(áthelyezés, teljesítmény növelés, 
új kiépítés) 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

Vállaljuk épületek, kerítések, gará-
zsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, betono-
zást, egyéb kőműves munkákat. Zöld-
hulladék kezelésével is foglalkozunk: 
fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon biza-
lommal! 06-70-2044859

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

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

Házi vízmű telepítés, szivattyú kar-
bantartás és telepítés, hibaelhárítás. 
+36204172969

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Fuvarozás, Költöztetés, Autószállítás 
kedvezményes árakon, a hét minden 
napján! +3630/370-53-73

Tetőszerkezetek készíté-
se, javítása, bádogos, ácsmunka, 
cserepeslemezelés, lapostetők szi-
getelése, ereszcsatornázás, szél-
deszkázás számlaképesen, garanciá-
val. Kiszállás ingyenes. Az egész tető-
re 20% kedvezmény 2021. augusztus 
31-ig. 06-30-786-8044

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

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

Ács, tetőfedő, bádogos! Tetőjavítás, 
beázás megszüntetése, cserepes 
lemez, ereszcsatorna, kocsibeálló 
készítése. 0620/506-4648

Bármilyen ács, tetőfedő, bádogos, 
tetőáthajtás, cseréplécezés, fóliá-
zás, cserepeslemez, új tető készítés, 
ereszcsatornázás, kúcserép-kikenés, 
kőművesmunkák, hőszigetelés, külté-
ri festés, beltéri festést vállalok. Hívja-
nak bizalommal! Augusztus 19-ig 10% 
kedvezmény a végösszegből. Anyag-
beszerzéssel is. 20/562-9322

TETŐFEDŐ VÁLLAL mindenféle tető-
javítást, bádogozást saját anyag-
ból. Megbízható, nagy tapasztalattal. 
06-30/956-7990

Ács, tetőfedő, bádogos! Mindenfé-
le bádogos munkát, ereszcsatorna 
készítését, régi tetők felújítását és 
javítását, széldeszkázását, kúpozást, 
tető mosást, festést és Lindab leme-
zelést vállalunk. 0630/478-7669; 
0670/758-4859

Ács, bádogos munkát vállalok! Régi 
tetők felújítása, cserépforgatás, tel-
jes tetőszerkezet megépítése cserép-
pel fedve. Cserepeslemez megépítése 
palatetőre. Garázstető, új kocsibeállók 
építése, javítása is. Cserepes lemez 
felszerelése, régi ereszcsatorna kija-
vítása, új ereszcsatorna rendszer fel-
szerelése. Lapos tetők szigetelése, 
beázások kijavítása. 0630/960-
1420; 0620/800-0354

Tetőfedő, bádogos, ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Cse-
repes lemezből, cserépből, zsin-
delyből, lapostető szigetelés. 
+3620/281-2547

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vál-
lalok azonnali kezdéssel. Csere-
pes lemezből, cserépből, zsindely-
ből, lapostető szigetelés. +3630 
/411-1832

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Régi tetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok, kovácsoltvas kerí-
tések készítése. 0630/119-4367
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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!
Augusztus hónapban érvényes kuponjaink értéke:

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról 
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Normál: 400Ft

Arany: 2000Ft

FARM BURGER 
ESZTERGOM

 
06 33 400 748 

Már a -en és a 

NYITVA TARTÁS:  
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30 

-n is megtaláltok!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 
Esztergom, Esztergom kertváros, 

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

Keressétek megújult étlapunkat!

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

TÁRSKERESŐ

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

ÁLLÁS

Bajnai telephelyre keresek temetői 
sírköves munkák (összeállítás, fel-
újítás) elvégzésére munkaerőt. Grá-
nit Park 06305251971

Racing Büfé (Tokodaltáró) pizzafutárt 
keres (saját autóval rendelkezzen)  
06-20-365-9493

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, 
ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali 
kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csa-
nád e.v. 06(30)454-4276

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

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

Táti telephelyre faipari lapszabász 
és élzáró gépre keresünk betanított 
munkásokat!Egyműszakos munka-
rendbe, azonnali belépéssel! Bér 
megegyezés szerint!Poliforg 2000 Kft. 
Tát, József A.u.27.,06303005626, 
0633444694

Tűzifatelepre gépi feldolgozásra 
munkatársat keresünk esztergom-
kertvárosi telephelyre! Pázsit és Tűzi-
fa Bt. 06-20-329-9519

Dorogi munkahelyre,betanított 
munkára,egy műszakos munkarend-
be fiatalos csapatba jó kereseti lehe-
tőséggel férfi munkaerőt keresünk. 
Bindi Bt. 06303920959

Építőipari cég keres térkövezés-
ben jártas munkavállalókat, kőmű-
ves, illetve betanított kőműves kép-
zettség előny. Splitt-Bau Kft. 06 
20 663 3447

Süttői vendéglőbe szakácsot, 
pizzaszakácsot, konyhai kisegítőt,  
és futár (saját autóval rendelkező) 
munkatársat keresünk. Jankó Ven-
déglő 06-30-331-7437

Dorogra csőszerelőt, AWI hegesz-
tőt, illetve betanított csőszerelőt jó 
bérezéssel felveszek hosszútávra, 
szeptemberi belépéssel. Szerelő-
párokat is felveszek! Vasas József 
06-30/961-3647

Jogosítvánnyal rendelkező, jó 
teherbírású férfi munkaerőt keresünk 
közepesen nehéz, fizikai munkára. 
Hunmetal Kft. 06-70-673-7316

Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó 
2.000Ft/óradíj. Lakatos, ipari fénye-
ző munka nettó1.800Ft/óradíj. Igé-
nyes, díjmentes szállást vagy utazá-
si támogatást biztosítunk. Go-Human 
Kft. femipar.munka18@gmail.com, 
+36/70-884-4955
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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!


