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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




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

• 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: 

FESTMÉNYVÁSÁR

Lisa Elinor festőművésznő és Utazó Kék Hold Galériája

Tel.: 0670 408 8991
E-mail: lisaelinor@lisaelinor.hu

Helye: Kós Károly Művelődési Ház
BUDAKALÁSZ, Szentendrei út 9.

Ideje: 2021.09.04.(szombat) 10-18 óráig.
2021.09.05.(vasárnap) 10-18 óráig.

20 festőművész közel 200 alkotása kerül bemutatásra,
melyek kedvező fi zetési feltételekkel vásárolhatók meg!

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.

ŐSZI-TAVASZIelőjegyzőknek 

2021. 09. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

Kedves Betegeink!

Várjuk Önöket szeretettel 
új címünkön:

2510 Dorog, 
Mária út 1. 

Tel: 06-70/554-95-16

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

H-Ear Kft.

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!
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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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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

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

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

Tel: 06-20-365-9493

Tokodaltáró

Saját 
autóval 

rendelkező   
PIZZA

FUTÁRT
keres. 

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.
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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.

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

PALA 
pizzériába 

gyakorlattal 
rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822

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.

S.A.S.I. 
Zöldségboltba 
gyakorlattal 
rendelkező 

HÖLGY 
ELADÓT 

keresünk. 
Elsősorban 
esztergomi 

lakos 
jelentkezését 

várjuk! 
Sáska János 

06-30-525-4523

Esztergom- Kertváros

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni lehet önéletrajzzal a  
 hr@i-pro.hu e-mail címen! 

  06-70-423-7140, 06-20-457-6598 

LEHETŐSÉG VAN ALKALMI MUNKAVÉGZÉSRE IS!

• GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ/
   OPERÁTOR

• KARBANTARTÓ-MŰSZERÉSZ

• TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ
AMIT KÍNÁLUNK:

• Könnyű fi zikai munka 
• Alapbér + bónuszok
• Modern, tiszta munkakörnyezet

INGYENES BUSZJÁRAT: 

Bátorkeszi, Szőgyén, Köbölkút, 
Búcs, Libád, Muzsla, Ipolyszalka, 
Garamkövesd, Zselíz, Lekér, Oroszka, 
Csata, Bény, Kéménd, Nána

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

• 2509 Esztergom-Kertváros, Jarosik J. u. 2.

Tűzifatelepre 
GÉPI 

FELDOLGOZÁSRA 
munkatársat 

keresünk 
esztergom kertvárosi 

telephelyre! 

Pázsit és Tűzifa Bt. 
06-20-329-9519
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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)

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.
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!

KISEGÍTŐ 
MUNKATÁRSAT 

keresünk 
dorogi teherautó 

műhelybe azonnali 
kezdéssel. 

Lakatos ismeret 
előny. 

Jelentkezni lehet a 
06-70-328-3126-os telefonszámon.

06-30/692-1256

NYERGESÚJFALU és 
DOROG  területére!

REKLÁMÚJSÁG 
TERJESZTŐKET KERESÜNK
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Programajánló

C100 M048 Y06 K030

C000 M100 Y100 K000

C020 M014 Y012 K040

C100 M006 Y002 K010

C100 M090 Y013 K071

www.futanet.hu
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Acélszerke

zetes

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

Az akció érvényes 
2021. szeptember 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el
honlapunkra.

3x5 méteres
nyeregtetős
garázs

3x5 méteres
horganyzott 
lemez garázs

309.000 Ft

240.000 Ft

Most a

legnépszerűbb 

antracit szürke

színben

Bomstal garázsok
3x5 méteres
garázs már 

240.000 Ft-tól

Őszi akció!

3x5 méteres garázs
hátrafelé lejtő
tetővel

266.000 Ft

M e g r e n d e l é s :
06-30/747-7376 
06-30/748-5923
www.bomstal.hu 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

Szolgáltatók

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



2021. augusztus 27.                9Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

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

77
98

79

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG, 
VILLANYSZERELÉS

• Lakások, házak, mellléképületek új villamos 
  hálózatának telepítése
• Meglévő villamos hálózat felújítása, bővítése
• EPH rendszer kiépítése, bizonylatolása
• Új nyomvonal kiépítése tűzhelyhez, bojlerhez
• Tűzhelyek, sütők, bojler üzembe helyezése
• Elosztó felújítása, bővítése

SZALAI LÁSZLÓ
Tel: +36 30 416 9072

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

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

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!

Indul a 36. 
BORSZŐLŐ vásár a 

S.A.S.I. Zöldségesnél!!!

Cím: Esztergom, Barkóczy út 5. 
(Szentgyörgymező)

Tel.: 06-30/408-35-81, 
06-30/276-06-83

8-17h-ig

KÉZZEL SZEDVE, NYITOTT 
LÁDÁKBAN SZÁLLÍTVA!

· Cserszegi fűszeres
· Szürkebarát
· Chardonnay
· Irsai Olivér
· Zweigelt
· Kékfrankos
· Muskotály
· Rizlingszilváni
· Olaszrizling
· Vegyes fehér
· Otelló
· Hárslevelű
· Veltelini
+ 5 új fajta

MÁR RENDELHETŐ FAJTÁK:

FARM BURGER 
ESZTERGOM

 
06 33 400 748 

NYITVA TARTÁS:  
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30 

Már a -en és a 
-n is megtaláltok!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 
Esztergom, Esztergom kertváros, 

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

Keressétek megújult étlapunkat!
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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

 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  
Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó lakás Dorogon a Fáy lakóte-
lepen. 56m2-es, 2 szoba + hallos, 
4. emeleti. Új nyílászárók, új vil-
lanyvezetékek és padlóburkolatok. 
Irányár: 19,5MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrá-
di út mentén, két aszfaltos útról 
megközelíthető, 21,300 m2, szán-
tó, erdő, nádas terület. Villany lehe-
tőség adott. Alkalmas lovardának, 
kaland parknak, stb. Irányár: 21 
Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi 
ház. 288m2 telken, 80m2, 3 szo-
ba,+ utcáról külön bejárattal 20 
m2 üzlet, alkalmas irodának, fod-
rász, kozmetika, stb vállalkozás-
ra. Udvarban kocsi beálló, garázs, 
gáz-központifűtés Irányár: 42MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergom Déli városrész-
ben 471m2 telken kétszintes csa-
ládi ház, két család részére alkal-
mas, 210m2 lakó szint, új nyílás-
zárók, felújított fürdőszoba. Fedett 
kapualj, kondenzációs gázkazán, 
hőszigetelt homlokzat. Irányár: 
80MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen. IV. emeleti, 2 
szoba+hall, erkély, 55m2-es, táv-
fűtéses, 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 kiala-
kítható külön bejárat is.Irányár: 
50MFt 20/336-4936

Eladó Esztergom Petőfi u ( belvá-
ros ) hátsó udvari házrész. 53m2 2 
szoba, felújítandó lakás, kis telek, 
két pince résszel, tárolóval. Fűtése 
gázkonvektorokkal. Gépkocsi beál-
lási lehetőséggel. Irányár: 21,5 MFt 
20/421-4557

Eladó lakás Esztergomban a Budai 
Nagy Antal utcában. III. emelet, 
49m2, 2 szoba. Új nyílászárók, 
redőny, szúnyogháló, hőmennyi-
ségmérős távfűtés Irányár: 20,5 
Millió Ft 20/336-4936

ÁCS-TETÕFEDÕ
régi tetõk felújítása, javítása,

Lindab tetõ, új tetõk készítése,
SOS munkák is. 

Minden egyéb tetõmunkák
kivitelezése számlaképesen!
Telefon: 06-70/757-5455

Eladó Esztergomban a Budai ltp ele-
jén, épület alatt lévő 18 nm  garázs. 
Ár 2.9 Mft   20/421-4557.

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 új építésű, erkélyes laká-
sok Esztergomban. 44-78m2-es, 
1 - 2,5 szobás lakások. AAA 
energetikai besorolású, lif-
tes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés.   Irányár: 655’000Ft 
/ m2 20/336-4936

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

Eladó Esztergomban a Csenkei 
hídnál, Akácos utcában 1119m2-es 
telken lévő hétvégi ház igényes 
berendezéssel, 2 szoba + nappali 
67 m2. Az 55m2 es fedett teraszról 
szép kilátással a természetre. A ház 
2009 ben épült YTONG-ból.  Víz 35 
méter mély, saját kútról bevizsgált 
iható.  Villany 32 Amper, fűtése 1 
kéményről, és klímákkal is. Irányár: 
33 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergom város központjá-
ban, IV em, 90m2 lakás. Lakáson 
belül két szintes 3 szoba + étke-
zőkonyha + galéria, 2 wc. (A tető 
térben 1.9 es belmagasság alatti 
résszel 130 m2) A nyílászárók egy 
része cserélve lett. Állapota átla-
gos, felújítandó. Fűtése villanykály-
hákkal. Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 
Millió Ft 20/336-4936

Dömös központjában felújítandó 
panzió és vendéglátóegység (kocs-
ma, külön bejárattal) eladó. Ren-
dezvények, születésnapok, szil-
veszteri partik és esküvők lebonyo-
lítására alkalmas. 1348m2 telek, 
18 szoba fürdő+wc-vel. A panzió 
70 fő befogadására alkalmas, étte-
remmel, konyhával és bárral fel-
szerelve, terasszal, udvari parkoló-
val, gáz központifűtés. Irányár: 120 
Millió Ft  20/336-4936 

Esztergomban déli városrész-
ben családi ház eladó, 2 szintes, 
kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes 
központifűtés, zárt kapualj. 2 für-
dőszoba a felső szinten a fürdőszo-
ba csak félig van kész. Irányár: 62 
Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Honvéd u 
környékén 43m2 ,1 szobás utca-
fronti felújítandó házrész, fűté-
se cserépkályhával, kamra, táro-
ló az udvarban Irányár: 15,7 MFt. 
20/336-4936

Eladó Esztergom csendes, köz-
kedvelt északi városrészében lévő 
2 szintes, szépen felújított csalá-
di ház, 798m2 telekkel, 4 szoba + 
nappali, 2 fürdőszoba, 164m2. Tar-
tozik hozzá 2 kocsi részére garázs, 
automata ajtóval és kerti kapunyi-
tóval, melléképületek, pince, öntö-
zőrendszer, gáz-központifűtés, 
2 klíma, riasztórendszer, hőszi-
getelt 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 felújítan-
dó épület. Garázs, pince, fedett 
kapualj és melléképület tartozik 
hozzá. Gáz központifűtés + hőtá-
rolós villany. 2 generáció részére 
is alkalmas. Irányár: 50 Millió Ft 
20/336-4936

Budapest, Békásmegyeren eladó 
lakás. Liftes épületben, 4. emeleti 
távfűtéses lakás egyedi hőmennyi-
ségmérővel. 52m2-es, 2 szobás. 
Felújított fürdő, új redőnyös nyí-
lászárók, új konyhabútor tarto-
zék. Olcsó rezsi. Irányár: 33Millió 
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 köz-
ponti, + 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

Esztergomban Szentgyörgymezőn 
eladó hátsó udvari házrész, 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, nagy pin-
ce, melléképületek. Irányár: 21MFt 
20/336-4936

BÉRLEMÉNY

Kiadó új építésű lakások Eszter-
gomban. 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

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakás 
Esztergom, Bánomi lakótelepen, IV. 
emelet. 50m2, részben bútorozott, 
bútorok megegyezés szerint. Bér-
leti díj: 120’000Ft / hó + rezsi + 2 
havi kaució 20/336-4936

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

ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok szept-
emberre, 10db-tól ingyenes ház-
hozszállítással megrendelhetők, 
680Ft/db. 06-20/214-7787

Akciós, konyhakész hízott kacsa, 
liba, 5-6 kg-os 6000 Ft/db. 5 db-
tól ingyenes házhoz szállítás. 
30/709-4747

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Megunt vagy használt roncsau-
tóját hivatalos adásvételi szerző-
déssel megvásárolom! 06-30 
-273-3017

RÉGISÉG

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

VEGYES

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

Hókotró és seprűs autók bontá-
sa, valamint bontott alkatrésze-
inek eladása pl.: ECO szóró, vál-
tó, seprű, kefe. 06-30-1247879

Vásárolok hagyatékot, régiséget, 
mindenféle régi motorkerékpárt, 
elfekvő alkatrészkészletet, áru-
készletet! 06706503168

Borászati felszerelés olcsón 
eladó. /hordók, daráló, prés, 
kézipalackozó, és demizsonok/ 
06-33-314-877

SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

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

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

Sitt, szemét, veszélyes hul-
ladék szállítását, költöztetést 
OLCSÓN vállalunk a nap bár-
mely szakaszában, hétvégén is! 
06-30-273-3017

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

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

Duguláselhárítás  06-20-
348 -87 20

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

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

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

Redőnyök, rovarhálók, árnyé-
kolók, harmónikajtók, javítása, 
készítése! Nyílászárók szigetelése, 
passzítása, beállítása, zárvasalat, 
szellőzőbeépítés! Penészmente-
sítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, beto-
nozást, egyéb kőműves munká-
kat. Zöldhulladék kezelésével is 
foglalkozunk: fűkaszálás, faki-
vágás stb. Hívjon bizalommal! 
06-70-2044859

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

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával! 
06-70/233-0673

PALATETŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel.Ingyenes árajánlat készítés.
Kedvezmény 10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu

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

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

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

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

TÁRSKERESŐ

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

ÁLLÁS

Racing Büfé (Tokodaltáró) pizza-
futárt keres (saját autóval rendel-
kezzen)  06-20-365-9493

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰ-
VEST, ÁCSOT keresek csapatunk-
ba azonnali kezdéssel. Önélet-
rajzot a vozakbau@gmail.com 
címre kérjük. Vozák Csanád e.v. 
06(30)454-4276

Kizárólag önállóan dolgozni tudó, 
jó problémamegoldó képesség-
gel rendelkező nyílászáró beépí-
tőt keresünk, azonnali kezdéssel! 
Smartablak Kft. Dorog, Köztársa-
ság út 13. +36 70 626 32 88
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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

Villanygenerál Kft. Villanyszere-
lőket vagy villanyszerelésben jár-
tas munkatársat keres. Amit kíná-
lunk: Munkavégzéshez szüksé-
ges felszerelés, azonnali kezdés, 
hosszútávú munka, cafeteria. Mun-
kavégzés: Budapest és környéke. 
06-30-9906-405

Dorogi munkahelyre, betanított 
munkára,egy műszakos munka-
rendbe fiatalos csapatba jó kereseti 
lehetőséggel férfi munkaerőt kere-
sünk. Bindi Bt. 06303920959

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

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlat-
tal rendelkező hölgy eladót kere-
sünk, elsősorban esztergomi lakos 
jelentkezését várjuk! Sáska János 
06-30-525-4523

Nyugdíjas bedolgozót keresünk 
otthon végezhető munkára Tát, 
Dorog környékéről. Módos Miklós 
06-30-514-3153

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

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

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR MUN-
KALEHETŐSÉG Budapest III. kerü-
letében! AZONNALI KEZDÉS! 
Minőségi munkáért MINŐSÉGI 
FIZETÉST nyújtunk! Jelentkezés: 
+36(20)350-0472. Get Work 
Trend Kft.

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

Co2 hegesztő munka Gödöl-
lőn nettó 2.000Ft/óradíj. Laka-
tos, ipari fényező munka nettó 
1.800Ft/óradíj. Igényes, díjmen-
tes szállást vagy utazási támoga-
tást biztosítunk. Go-Human Kft. 
femipar.munka18@gmail.com, 
+36/70-884-4955

Eleven Kft. építőipari vállalat keres 
acélszerkezet szerelő, vízijáték 
készítő (lakatos), elektroműsze-
rész, műszaki menedzser munka-
társakat. Bejelentett főállású mun-
ka. Munkavégzés: óbudai székhe-
lyünk, projekthelyszínek bel- és 
külföldön. Jelentkezés: et@ele-
ven11.hu fényképes önéletrajzzal

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

MOSDÓK, WC-K
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

Üzletünkben                   prémium 
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK, 
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

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

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

MILESI TERMÉKEK NAGY 
VÁLASZTÉKBAN 

FÜRDÔSZOBA BÚTOROK, SZANITEREK

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK 
a praktikusság jegyében

FÜRDÔSZOBA SZALON

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK hatalmas 
választékban

BÚTORLAP SZABÁSZAT

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

+36-70/941-7152

FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester
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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:


