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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)

HIDEGBURKOLÁS
NÉMETH LÁSZLÓ

Pár lapos  javításoktól 
az  újépítésű  házakig 

vállalok  burkolást.
Több,  mint  20  éves 

tapasztalat!

06-70-6178597

Co2-hegesztőket

Nexcom Center Kft.

femipar.munka18@gmail.com
Tel.: 06-70/884-4955

- hosszú távú munkalehetőség
- kiemelten magas bérezés
- 100%-os utazási támogatás
   50 km-es vonzáskörzetben
- hűségprémium
- albérlet támogatás akár
   50.000 Ft/hó
- igényes, díjmentes szállást
   biztosítunk
- munkaruhát, bakancsot biztosítunk

Lakatost, ipari
festőt-fényezőt

keresünk gödöllői munkahelyre
azonnali kezdéssel.

Nettó: 2.050 Ft / óradíj

Nettó: 2.400 Ft / óradíj
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JELENTKEZZ HOZZÁNK!
Éttermi munkatárs

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

Rugalmas 
munkaidő

Stabil
 munkahely

Valódi
karrierlehetőség

TE VAGY A TITOK
Nézd meg a mindennapjainkat:      kfccsapat Követem
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JELENTKEZZ HOZZÁNK!
Éttermi munkatárs

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

Rugalmas 
munkaidő

Stabil
 munkahely

Valódi
karrierlehetőség

TE VAGY A TITOK
Nézd meg a mindennapjainkat:      kfccsapat Követem

Solymár

JELENTKEZZ HOZZÁNK!
Éttermi munkatárs

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

Rugalmas 
munkaidő

Stabil
 munkahely

Valódi
karrierlehetőség

TE VAGY A TITOK
Nézd meg a mindennapjainkat:      kfccsapat Követem

dora.bihon@amrest.eu

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Megjelenik: Bajna, Budakalász, Csolnok, Dorog, 
Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár, 

Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu, 
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pomáz, Sárisáp, 

Solymár, Szentendre, Tát, Tokod, 
Tokodaltáró, Visegrád

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

S.A.S.I. 
Zöldségboltba 

gyakorlattal 
rendelkező 

HÖLGY 
ELADÓT 

keresünk. 

Elsősorban 
esztergomi lakos 

jelentkezését várjuk! 

Sáska János 
06-30-525-4523

JELENTKEZÉS MÓDJA:
- önéletrajzzal a meder.ilona@csevi.hu címen 

Csévi Likőr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

BETANÍTOTT MUNKÁS
munkakörbe.

AZ IDEÁLIS JELÖLT:
 megbízható
 szívesen dolgozik csapatban
 jó fi zikai állóképességgel rendelkezik
 termelésben szerzett tapasztalatot

AMIT KÍNÁLUNK:
 stabil munkáltatói háttér
 hosszútávú munkalehetőség
 versenyképes jövedelem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
 több műszakos munkarend
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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! 

VASVÁZKÖTŐ  
munkakörbe  

FELADATOK: 
-  Vasbeton szerelési, vázkötési munka

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 
munkatársakat keres

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

vagy személyesen leadni a gyárban, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

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 

Érdeklődni a 06-70-9322-973 és   06-26-709-069 
telefonszámokon, vagy személyesen Pilisjászfalu, 

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

Pilisjászfalu Mészkőbánya üzemben munkatársakat keresünk 
az alábbi munkakör betöltéséhez, kiemelt  bérezéssel:

2080 Pilisjászfalu, Külső Bécsi u. 038. 
Tel:. 06-26-709-069, 06-70-9322-973

- RAKODÓGÉPKEZELŐ
     (Kőbányászati végzettség   
     előnyt jelent)
-  KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ 
    (bányaüzemben) 

MUNKARUHA
VÉDŐFELSZERELÉS

MILITARY
AIRSOFT   KÉS

STREET
FARMER  PÓLÓ  CIPŐ

2500 Esztergom, Kossuth L.u.78.
H-P: 8-17   SZ: 8-12

Tel.: +36 33 311 505   +36 70 244 3917
bl007munkaruhazat@gmail.com
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JELENTKEZNI LEHET: +36/70 4333 666 
Employer Helping Kft. employerhelping@

Esztergom-Kertvárosba GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Nyugdíjasok és alkalmi/részmunkaidős munkavállalók jelentkezését is várjuk.

ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség, 
precíz munkavégzés
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér, 
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Esztergom-Kertváros, Jarosik Jakab u. 2.

BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe

FELADATOK: 
-  Gyártósori munka

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség
-  Jó fi zikai terhelhetőség

ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
-  OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Híddaru kezelő) képzettség

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
-  Termelés

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
-  Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
-  13. havi bér
-  Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás
-  Jelenléti pótlék
-  Cafetéria
-  Szakirányú képzések lehetősége
-  Túlóra lehetőség

 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
– ELSŐSORBAN FÉRFI – 

munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint hr@railone.hu 
vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

 

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu email 
címen önéletrajzzal,  bér megjelöléssel. 

Az állásokról érdeklődni Tel.: 0626/349-608   
Mob.: 0620/617-7700  telefonszámon lehet H-P:  7-15 h-ig

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

Elvárások: 
1-2  év fémiparban eltöltött gyakorlat , vagy szakmai tapasztalat.
Munkaidő: 1 műszak , H-P: 6-14.30-ig 
Amit kínálunk: 
Versenyképes bejelentett jövedelem, busz bérlet vagy 15 Ft/km  
üzemanyag térítés, munkaruha biztosítása
Szükség esetén albérlet megoldható.

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

• HAGYOMÁNYOS 
   SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
 • ESZTERGÁLYOST – MARÓST 
   HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE
• GÉPLAKATOS KARBANTARTÓT
 • FÉRFI BETANÍTOTT MUNKÁST

• CNC ÉS MECHANIKUS 
   RUGÓGYÁRTÓGÉPKEZELŐT
• GÉPKEZELŐT (BETANULÁSI 
   LEHETŐSÉG RUGÓ-
  GYÁRTÁSRA, EGYÉB 
  GÉPEKRE)
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igénylő

ÁRUFELTÖLTŐ
HÚSPULT ELADÓ 

PÉNZTÁR HOST/HOSTESS
PÉK

Jelentkezés itt:

www.auchan.hu/Solymár
telephely kiválasztásával

SZÁMOS 

JUTTATÁS ÉS 

KEDVEZMÉNY

FEJLÔDÉSI 
PRÉMIUM 

RENDSZER

FEJLESZTÉSI

PROGRAMOK

SZOCIÁLIS 

TÁMOGATÁS

RUGALMASAN VÁLASZTHATÓ MUNKAIDÔ

Betanított munkalehetőség!

-  famegmunkáló 
operátor

• Kiemelt bérezés
• Ingyen szállás
• Azonnali munkakezdés
• Plusz juttatások
•  Több műszakos  

munkarend
Zam/01/000/301-1/2016Munkavégzés helye: Sopron

Tájékoztató: 06-70/426-5280 • 06-70/940-5507

Prato Verde Kft.

Esztergomi cég 
szerkezetépítésben 
jártas SZAK- és 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT 
és SEGÉD-

MUNKÁSOKAT 
keres kiemelt 
bérezéssel.

Jelentkezni: 
allas@miepitunk.hu

Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: 

poliforg@invitel.hu 
címen  

+36 30 300 5626, 
+36 33 444 694  

Faipari 
vállalkozásunk keres  

ASZTALOS 
VÉGZETTSÉGGEL 

RENDELKEZŐ, 
BÚTOR-

GYÁRTÁSBAN 
JÁRTAS  

SZAKEMBERT
 Elvárás B kategóriás 

jogosítvány! 
Teljes munkaidős állás, 

akár azonnali kezdéssel!
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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.

Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, 
tetőjavítást, kúpkikenést, széldeszkázást, 
ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, 
hőszigetelést, cserépmosást, előtetők készí-
tését. Országosan kiszállás ingyenes.Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény 2021 novem-
ber 30-ig. 06-30-375-9762, 06-70-655-
9878, 06-20-626-3481

Ács, tetőfedő, bádogos munkák kivitele-
zése, garanciával, tetőjavítás akár azonna-
li kezdés. Anyagot biztosítunk. November-
ben, decemberben 30% kedvezménnyel! 
+3630/467-9397

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

Ácsmunkát, tetőfedést, bádogosmunkát, 
tetőjavítást, cserepeslemezelést, eresz-
csatornázást, széldeszkázást, tetőáthaj-
tást, lapostető-szigetelést egyéb kisebb 
javításokatvállalok. 06-20-917-2422

Ács, tetőfedő, bádogos! Mindenféle bádo-
gos munkát, ereszcsatorna készítését, régi 
tetők felújítását és javítását, széldeszkázá-
sát, kúpozást, tető mosást, festést és Lindab 
lemezelést vállalunk. 0630/478-7669; 
0670/758-4859

ÁLLÁS

Hentest lábatlani munkahelyre felveszünk. 
Egy műszak: állandó délelőtt. Versenyképes 
bér megegyezés szerint. Érdeklődni a 06-
30-9611984 telefonszámon lehet. Mészá-
ros Vágóhíd Kft.

Kőművest, festőt, villanyszerelőt felve-
szek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev 
+36-70/941-7152

Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és 
munkájára igényes női, konyhai munkatár-
sat keres. 06-20-365-9493

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

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

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

BÉRLEMÉNY

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

Kiadó Esztergomban a TESCO környékén, 2 
szobás erkélyes fsz-i lakás, 50m2, részben 
bútorozott, bebútorozás megegyezés sze-
rint. Bérleti díj: 140’000Ft / hó + rezsi + 2 
havi kaució 20/336-4936

Kiadó Esztergomban, 3 szobás két fürdő-
szobás nagy teraszos két szintes ház, olcsó 
rezsivel, zárt udvarban kocsi beállóval, két 
havi kaució szükséges.Bérleti díj 190’000 
Ft/ hó + rezsi. 20/421-4557

Kiadó Esztergomban 2 szobás bútorozott, 
igényesen berendezett, panorámás, ikerhá-
zas lakás. Gáz fűtés, klíma, terasz, fedett 
gépkocsi beálló. Bérleti díj: 150,000 Ft/ hó+ 
rezsi. 20/421-4557

Esztergom, Petőfi u.-ban 2 szoba összkom-
fortos, korszerűen felújított, bútorozatlan, 
gázkonvektoros, kertes kis ház melléképü-
letekkel, kocsibeállási lehetőséggel hosszú-
távra kiadó. 130e Ft/hó+rezsi+1 havi kau-
ció. 06-30-204-5112

KIADÓ Esztergomban, a SASI Zöldsé-
ges mellett évek óta jól működő 48 nm-
es virágbolt 2022. január-februártól! Eset-
legesen más tevékenységre is alkalmas. 
06-30-525-4523

Leányváron albérlet kiadó, külön bejáratú 
lakrész, kandallófűtés. 06-70-623-1140

Esztergomban, Bazilikára néző, egy 
különbejáratú, bútorozott szoba kiadó 1 sze-
mély részére! 85 000 Ft/hó rezsivel együtt. 
Kaució 2 havi! 06-30-4777107

INGATLAN

Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyorósi úton, 
4000 m2 telek, szőlő, gyümölcsös, 20m2, 
pince, présház és felette 25 m2 faház 1 szo-
bával, fűthető, villany van és saját kút. Irány-
ár: 8 Millió Ft 20/421-4557

Esztergomban déli városrészben csalá-
di ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szobás. 
Fűtése vegyes központifűtés, zárt kapualj. 
2 fürdőszoba a felső szinten a fürdőszo-
ba csak félig van kész. Irányár: 62 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Dorogon a Mária házban. 
55m2-es, 2 szobás I em. Újszerű állapot. 
Olcsó rezsi, egyedi mérő órákkal. Irányár: 
30 MFt 20/336-4936

Eladó új építésű, erkélyes lakások Eszter-
gomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5 szobás laká-
sok. AAA energetikai besorolású, liftes épü-
letben. Olcsó rezsi, ház központifűtés. Irány-
ár: 685’000Ft / m2 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, zöld-
övezeti környezetben 900m2 parkosított tel-
ken: 180m2. 3 szoba + nagy nappali, téli 
kert, 2 fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi beál-
lós garázs+ 35m2.gardrób, kazánház. Szi-
getelt homlokzat, fa nyílászárók. Fűtése, vil-
lany központi, + fa elgázosító kazánnal és 
klímával is. A nagy teraszokról és erkélyek-
ről panorámás kilátással. Az udvarban fedett 
terasz, csúszda, játszótér, kis faház. Irányár: 
79,9 Millió Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergom városközpontjában. 
Földszinti, tégla építésű épületben, csendes 
udvarra néző ablakok, 2,5szobás, 63m2. 
fűtése hőtárolós villany és cserépkályha. 
Irányár: 26,8Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a TESCO, vasút állomás 
buszpálya udvar közelében 809 m2-es tel-
ken lévő családi ház, 3szoba 100 m2.. A ház 
1961-ben épült téglából. Fűtése gáz közpon-
ti. Épület alatt szuterén, külön garázs. Irány-
ár: 45,5 Millió Ft 20/421-4557

Eladó Esztergom város központjában, IV em, 
90m2 lakás. Lakáson belül két szintes 3 szo-
ba + étkezőkonyha + galéria, 2 wc. (A tető 
térben 1.9 es belmagasság alatti résszel 130 
m2) A nyílászárók egy része cserélve lett. 
Állapota átlagos, felújítandó. Fűtése villany-
kályhákkal. Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 Millió 
Ft 20/336-4936

Dömös központjában felújítandó panzió és 
vendéglátóegység (kocsma, külön bejárat-
tal) eladó. Rendezvények, születésnapok, 
szilveszteri partik és esküvők lebonyolí-
tására alkalmas. 1348m2 telek, 18 szoba 
fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő befogadásá-
ra alkalmas, étteremmel, konyhával és bár-
ral felszerelve, terasszal, udvari parkoló-
val, gáz központifűtés. Irányár: 120 Millió Ft 
20/336-4936 

Budapest, Békásmegyeren eladó lakás. Lif-
tes épületben, 4. emeleti távfűtéses lakás 
egyedi hőmennyiségmérővel. 52m2-es, 2 
szobás. Felújított fürdő, új redőnyös nyílás-
zárók, új konyhabútor tartozék. Olcsó rezsi. 
Irányár: 33Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Honvéd u környé-
kén 43m2 ,1 szobás utcafronti felújítan-
dó házrész, fűtése cserépkályhával, kam-
ra, tároló az udvarban. Irányár: 15,7MFt. 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Budai lakóte-
lepen, IV. emeleti, erkélyes, 2 szobás, 55 
m2-es felújítandó lakás. Ár: 19,5 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó, Szentgyörgymezőn 68- ban épült 
családi ház, 462 m2 telek, 3 szoba 99m2 
fűtése gáz központi, ami 4 éve lett felújítva, 
épület alatt szuterén, külön garázs. Kisebb 
lakás csere beszámítással is. Ár: 38 MFt. 
20/336-4936

Eladó lakás Dorogon a Fáy lakótelepen. 
56m2-es, 2 szoba + hallos, 4. emeleti. Új 
nyílászárók, új villanyvezetékek és padlóbur-
kolatok. Irányár:19,5MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrádi út men-
tén, két aszfaltos útról megközelíthető, 
21,300 m2, szántó, erdő, nádas terület. 
Villany lehetőség adott. Alkalmas lovardá-
nak, kaland parknak, stb. Irányár: 21 Millió 
Ft 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház. 288m2 
telken, 80m2, 3 szoba,+ utcáról külön bejá-
rattal 20m2 üzlet, alkalmas irodának, fod-
rász, kozmetika, stb. vállalkozásra. Udvar-
ban 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 nyí-
lászárók, felújított fürdőszoba. Fedett kapu-
alj, kondenzációs gázkazán, hőszigetelt 
homlokzat. Irányár: 80MFt 20/336-4936

Esztergomban Szentgyörgymezőn eladó 
hátsó udvari házrész, 2 szoba, konyha, für-
dőszoba, nagy pince, melléképületek. Irány-
ár: 21MFt 20/336-4936

Eladó Tokod Vájár u. erősen felújításra szo-
ruló, jelenleg lakhatatlan 1 szobás lakás 32 
m2 Irányár: 3 Millió Ft 20/421-4557

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi lakó-
telepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall, erkély, 
55m2-es, távfűtéses, új nyílászárókkal. 
Irányár: 21,8MFt 20/336-4936

Eladó 2008 ban épült hétvégi ház Eszter-
gomban, a Csenkei úton, csendes, szép, 
panorámás kilátással 1054m2 telken, 
33m2 egy szoba, konyha, fürdőszobás, külön 
wc+10 m2 terasz. Valamint beépíthető cse-
rép fedésű tetőtérrel. Az épület alatt 15,5 m2 
pince. Kéményről egyedi fűtés, villany van, 
saját kúttal, zárt szennyvíz tárolóval. Irány 
ár: 20 MFT 20/421-4557

Eladó családi ház Esztergomban a Szent 
Tamás hegyen. 2003-ban épült, 38-as 
porotherm téglából, 104m2 telken, 2 szin-
tes 117m2 (71+46), az épület alatt szuterén 
található. Fűtése gáz központifűtés, a kert-
ben boltíves pince tartozik hozzá. Az épü-
letben jelenleg közös a bejárat a szomszéd-
dal, de kialakítható külön bejárat is. Irányár: 
50MFt 20/336-4936

Eladó Esztergom, Jókai u ( belváros ) utca-
fronti házrész. 95m2, 3 szoba, két kony-
ha, két fürdőszoba, két generációs ingat-
lan. Az udvarban hátul csak egy család lak-
ja, rendezett kulturált udvar. Irányár: 35 MFt 
20/336-4936

JÁRMŰ

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

Roncs-és használt autót vásárolok adás-
vételi szerződéssel. Hívjon bizalommal! 
06-20-500-9561

Autófelvásárlás díjtalan kiszállással. 
Akár műszaki vizsga nélkül is. 0620-
442-9002 Bakró Miklós, Scarface Kft., 
dzsericarkft@gmail.com

www.vihariauto.hu
SZOLGÁLTATÁS

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, 
harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - 
Nagy Sándor 06-20-321-0601

Döntés nélküli favágás alpintechnikával! 
Veszélyessé vált fák lebontása, gallyazás, 
faápolás, veszélytelenítés. Precízen, gyor-
san, biztonságosan! 30/6197671

Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, 
Kemence építés.Megbízhatóság, minő-
ség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu

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

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

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

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

Nyílászárók szigetelése, passzítá-
sa, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépí-
tés! Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
harmónikajtók, javítása, készítése! Penész-
mentesítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Villanyszerelés! Házak, lakások felújítá-
sa, villanyóra szerelés (áthelyezés, teljesít-
mény növelés, új kiépítés) 06-20-254-
7428, 06-31-318-2609

Vállaljuk épületek, kerítések, garázsok 
bontását, továbbá kisebb gépimunkákat, 
térkövezést, betonozást, egyéb kőműves 
munkákat. Zöldhulladék kezelésével is fog-
lalkozunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon 
bizalommal! 06-70-2044859

Lapostető szigetelés +36-70/941-7152

Gipszkartonszerelést vállalok! 06-20-
298 -8711

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

HIDEGBURKOLÁS - Pár lapos javításoktól az 
újépítésű házakig vállalok burkolást. Több, 
mint 20 éves tapasztalat! Németh László 
06-70-6178597

Ács, tetőfedő, bádogos munkát válla-
lunk. Pala tetők felújítása, új tetők, tera-
szok, garázsok, csarnokok építése felújí-
tása, templomtetők javítása, restaurálása. 
+3670/235-6468

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalunk. 
Szigetelés, régi tető javítás és új tető készí-
tés. Garanciával. Akció November 30-ig. 
06-30/889-0447

A-Z-ig bádogos, ácsmunkát, tető-
javítást, ereszcsatornázást, Lindab-
lemezelést vállalok. Hívjanak bizalommal! 
06-30-792-0632
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
N o v e m b e r  h ó n a p b a n  é r v é n y e s  k u p o n j a i n k  é r t é k e :

Normál kupon 400Ft | Arany kupon 2500Ft

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Esztergom-Kertváros
Damjanich u. 113.

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

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

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

Beválthatók helyben és 
házhozszállításkor! 

Egyszerre több kupon is 
felhasználható!

www.palapizza.hu

VÍZGÁZ
FŰTÉS 

SZERELÉS

06-30-755-2941
06-30-301-7502

GÁZKAZÁN 
CSERE

FARM BURGER 
ESZTERGOM

 
06 33 400 748 

NYITVA TARTÁS:  
Hétfő-Vasárnap: 12.00-21.00 

Már a -n is megtaláltok!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 
Esztergom, Esztergom kertváros, 

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

Keressétek megújult étlapunkat!
GYROS ÉS HAMBURGER!

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.

TAVASZI feliratkozóknak
2021.11.30-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK 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!

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

Esztergomi fémipari cég keres hegesztő 
kollégát. Állandó délelőtt, bér megegyezés 
szerint! Környékbeliek jelentkezését várjuk! 
Önéletrajzokat a kristof.technikus@gmail.
com címre várjuk! Kürti Kristóf

Co2 hegesztő munka nettó 2400 Ft/óra 
bérezéssel. Munkavégzés helye Gödöllő. 
Utazási támogatás vagy díjmentes szállást 
biztosítunk. Cor-TexEuro Kft. femmunka.
eu@gmail.com +36/70-384-7636, 
+36/20-370-5412

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

Kert karbantartásra, épület körüli teendők-
re munkatársat keresünk RÉSZmunkaidőre, 
(nyugdíjast is!) PILISMARÓTRA.Lét-Reform 
Original Kft. 20/324-5569

Kisegítő-csomagoló, cukrászati munka-
társat keresünk  PILISMARÓTRA.Megbíz-
ható, önálló munkavégzésre képes kollé-
gát várunk, részmunkaidőre (gyes és nyug-
díj mellett is végezhető munka!)Rugalmas 
munkaidő beosztás!Lét-Reform Original Kft. 
20/324-5569

Szellemileg teljesen ép, életvidám, jó 
fizikai kondícióban lévő, 60-as férfi, aki 
gerincvelői bénulás miatt járóképtelen, 
segítő-ápolót keres váltótársnak, bentla-
kással, teljes ellátással, Sopronba. Váltási 
időszakok jelenleg 10 naposak. Érdeklőd-
ni lehet:+36-20/9836-815 (Tóth Mihály).

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal rendel-
kező hölgy eladót keresünk, elsősorban esz-
tergomi lakos jelentkezését várjuk! Sáska 
János 06-30-525-4523

Szobafestőt és dryvitszigetelőt felveszek! 
Bajkó Ferenc 06-20-9235-243

Dorogi munkahelyre lakatos kollégát kere-
sünk délelőttös műszakba. Fémnet Kft. 
06-30-869-8055

ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok novemberre, 10 
db-tól ingyenes házhozszállítással megren-
delhetők, 680 Ft/db. 06-20/214-7787

VEGYES

Eladó örökségből származó permete-
ző, keverőtárcsás mosógép, haszná-
latlan (új állapotú) textil parasztzsák! 
06-20-582-3885

ELADÓ: Nagy húsgalambok 2500 Ft/db, 
illetve  térkő 15 nm 30 Ft/db (Tokodon). 
06-20-777-9392

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, kisgépeket. 
06-70/624-5475

Vásárolok elfekvő motorokat, robogókat, 
alkatrészkészletet, árukészletet, Simson, 
Berva, stb! 06706503168

Gallyaprítók, gattergépek, fűnyírókések, 
valamint bontott seprűskocsik, és ezek 
alkatrészei eladók! 06-70-621-6631

RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 ELŐT-
TI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓ-
KAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 
30/9945943

TÁRSKERESŐ

168 cm magas, 70 kg, 55 éves romanti-
kus, vidám, egyedülálló férfi korban hozzá-
illő hölgy társaságát keresi. Dorog és kör-
nyéke 06-30-306-6965

FOGÁSZAT

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom garanciával. Hívjon bizalom-
mal! 06-20-980-3957
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www.opticworld.hu

OPTIC WORLD DOROG  •  Bécsi út 51.  •  +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193
*Üzletenként változó kínálat. Más kedvezménnyel együtt nem érvényes, készpénzre nem váltható! Az ajánlat visszavonásig 
érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

OPTIC WORLD

MULTIFOKÁLIS LENCSE

-40%

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÉMIUM LENCSE

KÖZELRE ÉS 
TÁVOLRA IS?

SZÉP KÁRTYA

ELFOGADÓHELY

  A LÁTÁS HÓNAPJA

SMARTABLAK

MINŐSÉG * MEGBÍZHATÓSÁG * PONTOSSÁG 

MINDEN MUNKÁNKRA GARANCIÁT 
VÁLLALUNK!okos megoldások nyílászárókra

2510 Dorog, 
Köztársaság út 13.

info@smartablak.com

+36 70 626 3288
 +36 70 314 0807

smartablakdorog

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

                     GARÁZSKAPUK •                
                     TETŐTÉRI ABLAKOK

Ebben a hónapban minden 
megrendelt ABLAK-REDŐNY 

kombináció mellé 

AJÁNDÉK 
SZÚNYOGHÁLÓT 

adunk!Smartablak-Dorog-Okos-
megoldások-nyílászárókra

www.smartablak.com

Fő profilunk a tető!
• Bitumenes zsindelyek
• OSB lapok
• Acél tetőfedő anyagok
• Bitumenes hullámlemezek
•  Légkamrás polikarbonát 

lemezek
• Kész előtetők
•  Hő- és hangszigetelő 

anyagok
• Galeco esőcsatornák
• Velux tetőtéri ablakok
• Tetőjáró lépcső korláttal
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1039 Budapest, Árpád u. 76. 
Tel.: 06-1/250-3060

TETŐ-ZSINDELY SZAKÜZLET
www.tetouzlet.hu

06/70 743-49-30

SZÜKSÉGES 
ENGEDÉLYEKKEL!

GÁZKAZÁN 
CSERE

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

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

 
TŰZIFA AKCIÓ!
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 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
13.500 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
18.000 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

AKCIÓS 

78 Ft/kg
Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1. 
06/30-933-1804 06/30-822-5855
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KEMÉNYFA
BRIKETT

Tölgy, bükk =
17.000 Ft

Akác =      

18.000 Ft

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok 
adás-vétele
Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

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


