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Egészségügyi 
kártevőirtás

Rovar- és 
rágcsálóirtás• Hangyák, 

• Darazsak, 
• Csótányok, 
• Atkák, Bolha, 
• Pinceászka, 
• Ezüstös 
  pikkelyke, 
• Ágyi poloska, 
• Egér vagy 
• Patkány 

zavarja 
nyugalmát?

Keressen 
bátran! DÉR NORBERT

+36-70-618-7726

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

A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt. 
TINNYEI telephelyére fér�  kollégákat keres 

2 műszakos munkarendbe

Gépkezelői
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

Előnyt jelent:
· targoncajogosítvány,
· motorfűrész-kezelői 
  végzettség

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) 

HIDEGBURKOLÁS
NÉMETH LÁSZLÓ

Pár lapos  javításoktól 
az  újépítésű  házakig 

vállalok  burkolást.
Több,  mint  20  éves 

tapasztalat!

06-70-6178597
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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.

JELENTKEZNI LEHET: 
+36/70 4333 666 

Employer Helping Kft. 
employerhelping@

gmail.com 

CSATLAKOZZ A GMD 
CSAPATÁHOZ!

AMIT KÍNÁLUNK: 

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

A  GMD CAST Hungary Kft. 

magasnyomású alumínium 
öntödébe és megmunkáló üzemébe 

keres munkavállalókat

LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY VEDD 
FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

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

gmdcast

S.A.S.I. 
Zöldségboltba 

gyakorlattal 
rendelkező 

HÖLGY 
ELADÓT 

keresünk. 

Elsősorban 
esztergomi lakos 

jelentkezését várjuk! 

Sáska János 
06-30-525-4523
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Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc u. 105.

TEL.: 06-20-746-8664

AMIT KÍNÁLUNK:
A So� del Hungary Kft. minden munkavállalója részére

 - versenyképes jövedelemcsomagot
 - éves Cafeteria keretet 

- iskolakezdési támogatást biztosít

A SOFIDEL HUNGARY KFT. AZ ALÁBBI 
JELENTKEZŐK ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJA:

- targoncavezetői engedély
- min. 8 általános iskolai végzettség  

- hasonló területen szerzett tapasztalat
- herceghalmi vagy lábatlani telephelyen történő 

munkavégzés vállalása

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 

TARGONCAVEZETŐ 
pozícióra 

Ha felkeltettük érdeklődését és úgy érzi, hogy 
megfelelő csapattag válna Önből, várjuk 

önéletrajzát elektronikusan vagy 
személyesen a megadott címeken.

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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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

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.

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

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

Előny:
1-2 év szakmai tapasztalat
CO-val való hegesztésben gyakorlat

Amit ajánlunk:
Versenyképes jövedelem
Jó munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
Teljes munkaidős állás
Nappali műszak
Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása

RIDE IN Kft.
Esztergomi munkahelyre munkatársakat keres

L A K ATO S 
munkakörbe.

Részletekért hívjon bennünket a 
06-20-381-3818 telefonszámon.
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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! 

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 nyugíjpénztári támogatás
-  Jelenléti pótlék
-  Cafetéria
-  Szakirányú képzések lehetősége
-  Túlóra lehetőség 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan
 

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)

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 

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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 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.

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

Apróhirdetések
BÉRLEMÉNY

Dorogon, a Mária udvarban kiadó vagy 
eladó kocsibeálló. 06-20-580-8403

Kiadó lakás Dorogon, a Bécsi úton. 
06-20-580-8403

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

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, iker-
házas lakás. Gáz fűtés, klíma, terasz, fedett 
gépkocsi beálló. Bérleti díj: 150,000 Ft/ hó+ 
rezsi. 20/421-4557

Kiadó lakások Esztergomban. 1. emele-
ti, fsz-i bútorozott, 1-2 szobás lakások, 
49-55m2, ház központi, és egyedi fűté-
sű, olcsó rezsivel. Bérleti díj: 120’000-
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució 
20/336-4936

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

INGATLAN

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

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

1,5 vagy 2 szobás tégla lakást keresek 
Aranyhegyen. Lehet felújítandó is. Hívását 
munkaidő után várom. 06/20 428 8487

Esztergom, Petőfi u.-ban 2 szoba össz-
komfortos, korszerűen felújított, bútorozat-
lan, gázkonvektoros, kertes kis ház mel-
léképületekkel, kocsibeállási lehetőség-
gel hosszútávra kiadó. 130e Ft/hó+rezsi+1 
havi kaució. 06-30-204-5112

Eladó 2008 ban épült hétvégi ház Esz-
tergomban, a Csenkei úton, csendes, 
szép, panorámás kilátással 1054m2 tel-
ken, 33m2 egy szoba, konyha, fürdő-
szobás, külön wc+10 m2 terasz. Vala-
mint beépíthető cserép fedésű tetőtérrel. 
Az épület alatt 15,5 m2 pince. Kémény-
ről egyedi fűtés, villany van, saját kúttal, 
zárt szennyvíz tárolóval. Irány ár: 21MFT 
20/421-4557

Eladó lakás Dorogon a Fáy lakótelepen. 
56m2-es, 2 szoba + hallos, 4. emele-
ti. Új nyílászárók, új villanyvezetékek 
és padlóburkolatok. 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, kalandparknak, stb. Irányár: 21 Mil-
lió 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 Akácos úton belterületi 
hétvégi faház. Téli ottlakásra is alkalmas 
cserépkályhával fűthető, saját kút, villany 
van + éjszakai áram.550m2 telek, 1+ két 
fél szoba, 49m2 a két lakó szinten. Irány-
ár: 22MFt 20/336-4936

Esztergomban Szentgyörgymezőn eladó 
felújított kétszintes sorház,448m2 kerttel, 4 
szoba, nettó161m2 lakószínt, étkező kony-
hás, 2 fürdőszobás, két pince, garázs mel-
léképületek. Fűtése fa elgázosító kazánnal, 
és cserépkályháról is. Gáz bevezetve. Nyí-
lászárók műanyagra cserélve. A homlokzat 
és a tető frissen szigetelve. Irányár: 75MFt 
20/336-4936

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 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 szute-
rén található. Fűtése gáz központifűtés, a 
kertben boltíves pince tartozik hozzá. Az 
épületben jelenleg közös a bejárat a szom-
széddal, de kialakítható külön bejárat is 
Irányár: 50MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban belvárosi két szintes 
kis udvaros családi ház. 2007 ben épült, 
földszinten, nappali, konyha és fürdőszo-
ba, emeleten fürdőszoba és 3 hálószoba. 
A lakószínt összesen 95m2. Fűtése villany 
központi. Udvarban kocsi beálló. Irányár: 
55 MFt 20/336-4936

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

Eladó új építésű, erkélyes lakások Esz-
tergomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5 szobás 
lakások. AAA energetikai besorolású, liftes 
épületben. Olcsó rezsi, ház központifűtés.   
Irányár: 685’000Ft / m2  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, vas-
út állomás buszpálya udvar közelében 
809 m2-es telken lévő családi ház, 3szo-
ba 100 m2.. A ház 1961-ben épült téglá-
ból. Fűtése gáz központi. Épület alatt szu-
terén, külön garázs. Irányár: 45,5 Millió Ft 
20/421-4557

Eladó Esztergom város központjában, IV 
em, 90m2 lakás. Lakáson belül két szin-
tes 3 szoba + étkezőkonyha + galéria, 2 
wc. (A tető térben 1.9 es belmagasság alat-
ti résszel 130 m2) A nyílászárók egy része 
cserélve lett. Állapota átlagos, felújítandó. 
Fűtése villanykályhákkal. Olcsó rezsi. Irány-
ár: 34,9 Millió Ft 20/336-4936

Dömös központjában felújítandó panzió és 
vendéglátóegység (kocsma, külön bejárat-
tal) eladó. Rendezvények, születésnapok, 
szilveszteri partik és esküvők lebonyolítá-
sára alkalmas. 1348m2 telek, 18 szoba 
fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő befogadá-
sára alkalmas, étteremmel, konyhával és 
bárral felszerelve, terasszal, udvari parko-
lóval, gáz központifűtés. Irányár: 120 Millió 
Ft 20/336-4936 

Építési telek eladó Esztergomban a Felső-
Kenderesi úton 1100 m2, öszközmű lehető-
ség adott. Irányár: 21MFt. 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

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

Budapest, Békásmegyeren eladó lakás. 
Liftes épületben, 4. emeleti távfűté-
ses lakás egyedi hőmennyiségmérő-
vel. 52m2-es, 2 szobás. Felújított fürdő, 
új redőnyös nyílászárók, új konyhabútor 
tartozék. Olcsó rezsi. Irányár: 33Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, 
zöldövezeti környezetben 900m2 parkosí-
tott telken: 180m2. 3 szoba + nagy nappali, 
téli kert, 2 fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi 
beállós garázs+ 35m2.gardrób, kazánház. 
Szigetelt homlokzat, fa nyílászárók. Fűtése, 
villany központi, + fa elgázosító kazánnal 
és klímával is. A nagy teraszokról és erké-
lyekről panorámás kilátással. Az udvarban 
fedett terasz, csúszda, játszótér, kis faház. 
Irányár: 79,9 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 Tokod Epszőny bánya Vájár u. erő-
sen felújításra szoruló, jelenleg lakhatatlan 
1 szobás lakás 32 m2 .Irányár: 1 Millió Ft 
20/421-4557

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
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

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghá-
lók, harmonikaajtó, szalagfüggöny sze-
relése - 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

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

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

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

Nyílászárók szigetelése, pasz-
szítása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, harmónikajtók, javítá-
sa, készítése! Penészmentesítés www.
peneszeltavolitasa.hu 06(30)294-6022

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

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

Lapostető szigetelés +36-70/941-7152

Gipszkartonszerelést vállalok! 06-
20 -298-8711

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

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

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, 
cserépből, zsindelyből, lapostető szige-
telés. +3620/542-7572

Villanyszerelés, Hajdu bojler és hőtarolós 
kályha javítás, elektromos hibák kijavítá-
sa. 06 20 9712292 

Tetőfedő, bádogos és ács munkát válla-
lunk A-tól Z-ig 30/119-8691

Vállalom kisebb-nagyobb otthoni mun-
kák elvégzését. (villany,víz, fúrás stb.) 
+3630/692-1768 

Minden ami villanyszerelés, akár hétvé-
gén, ünnepnap is. Molnár László villany-
szerelő +36/70 619-0711

Tetőfedő mester vállal bádogos, ács mun-
kát, cseréplemez átrakást, cserépléce-
zést, kisebb tetőjavítást, lapostető szige-
telést anyaggal együtt is. Ingyenes felmé-
rés, azonnali kezdés. 0620/240-1572

Tetőfedő mester vállal bádogos, ács mun-
kát, cseréplemez átrakást, cserépléce-
zést, kisebb tetőjavítást, lapostető szige-
telést anyaggal együtt is. Ingyenes felmé-
rés, azonnali kezdés. 0620/975-5613

Helyi Ács tetőfedő bádogos munkát vál-
lalok. Új tetőszerkezet építés, teljes kivi-
telezés. Tetőfedés cseréppel, csere-
pes lemezzel korcolt lemezzel, pala-
tető átfedése. Kisebb munkákat vál-
lunk, beázás megszüntetése, stb. saját 
anyaggal is. Minden munkára számlát 
garanciát adunk. Államilag finanszíro-
zott munkákat is vállalunk. Nagy Péter 
+3630/123-3340

Ács, tetőfedő, bádogos munkák kivitele-
zése, garanciával, tetőjavítás akár azon-
nali kezdés. Anyagot biztosítunk. Novem-
berben, decemberben 30% kedvezmény-
nyel! +3630/467-9397

Ács, tetőfedő, bádogos, palatető javítás, 
tetőjavítás, ereszcsatorna javítás-cse-
re saját anyaggal, cserepes lemezből. 
0630/997-4387

Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, 
tetőjavítást, kúpkikenést, széldeszkázást, 
ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, 
hőszigetelést, cserépmosást, előtetők 
készítését. Országosan kiszállás ingye-
nes. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény 
2021. december 15-ig. 06-30-375-
9762, 06-70-655-9878, 06-20-626-3481

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

RÉGISÉG

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

VEGYES

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

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

80
11

86

1039 Budapest, Árpád u. 76. 
Tel.: 06-1/250-3060

TETŐ-ZSINDELY SZAKÜZLET
www.tetouzlet.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!
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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

Cím: Esztergom, 
Barkóczy út 5. 

(Szentgyörgymező)

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

(8-17h-ig)

· BURGONYA 
          99 Ft/kg-tól

· Kék MÁK 
1290 Ft/kg  
(1 kg felett)

· Magyar DIÓBÉL 
3490 Ft/kg-tól

· Magyar ALMÁK 
249 Ft/kg-tól

· SZALONCUKOR 
   52 féle ízben  

1400 Ft/kg-tól

Akciós TÉLI vásár    

        a S.A.S.I. 
Zöldségesben

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!

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

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.

TAVASZI előjegyzőknek 

2021. 12. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

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

Vásárolok hagyatékot akár kiürítéssel, 
öreg motorokat, robogókat, alkatrész-
készletet, árukészletet. 06706503168

ÁLLÁS

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

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

Villanygenerál Kft. Villanyszerelőket 
vagy villanyszerelésben jártas munka-
társat keres. Amit kínálunk: Munkavég-
zéshez szükséges felszerelés, azonna-
li kezdés, hosszútávú munka, cafeteria. 
Munkavégzés: Budapest és környéke. 
06-30-9906-405

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

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal ren-
delkező hölgy eladót keresünk, elsősor-
ban esztergomi lakos jelentkezését vár-
juk! Sáska János 06-30-525-4523

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

Építőiparban jártas segédet, és villany-
szerelőt, illetve segédet keresünk cégünk-
be Esztergom, Dorog, Tát, Sárisáp, Csol-
nok 20 km-es vonzáskörzetéből. S+F 
GIPSZ 2021 Bt. 06-20-375-0862

Faipari vállalkozásunk asztalos végzett-
séggel rendelkező,bútorgyártásban jár-
tas szakembert keres. Elvárás B kate-
góriás jogosítvány! Teljes munkaidős 
állás,akár azonnali kezdéssel! Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: poliforg@
invitel.hu címen. Poliforg Barkács Áru-
ház  06302772330, 06303005626

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

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

Kültéri munkára, hosszú távra keresek: 
télen kézi-gépi hóeltakarításra, sózásra, 
nyáron fűnyírásra, kertészeti munkák-
ra megbízható kollégát, lehet nyugdíjas 
is. A munkához mindent biztosítunk. Jó 
kereseti lehetőség! BG Credit House Kft. 
06-30/655-2074, bgcredit.balazs@
gmail.com

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

VÍZGÁZ
FŰTÉS 

SZERELÉS

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

GÁZKAZÁN 
CSERE
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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

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
2021.12.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

06/70 743-49-30

SZÜKSÉGES 
ENGEDÉLYEKKEL!

GÁZKAZÁN 
CSERE

AMIT KÍNÁLUNK:
· Cafetéria juttatás · Munkába járás költségtérítés 
· Kedvezményes üdülési lehetőség saját üdülőinkben
· Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 
· Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó
    juttatások.

Fizikai munkakörbe:
• VILLANYSZERELŐ (Szentendre)
• HÁLÓZAT ELLENŐR (Szentendre)
• VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ (Szentendre)
• KÖZCSATORNA ÁTÉPÍTŐ ÉS JAVÍTÓ
   (Szentendre)
• VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ (Szentendre)

A DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. az alábbi területekre és 
pozíciókba keres munkatársakat:

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

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével a 
www.dmrvzrt.hu weboldalon, KARRIER menüben lehet.

Szellemi munkakörbe:
• MŰSZAKI ELŐADÓ (Szentendre)

ALUDOBOZOD MOST 
MÉG TÖBBET ÉR!

www.mindendoboz.hu

Az akció 2021. 
november 22-től 
visszavonásig tart.+ 33%

BUDAKALÁSZ
AUCHAN
SOLYMÁR
AUCHAN
SZENTENDRE
INTERSPAR

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

A
A

 585 1199

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!


