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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 grafi kai  megoldások, 

szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő 
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy 

engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu
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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

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 Offi  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! 

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775
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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 fi zetés
- biztos, hosszú távú 
  munkalehetőség
ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat 

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.

Pilisvörösváron működő élelmiszer C + C raktárunkba 
várjuk új munkatársak jelentkezését az alábbi pozíciókba.

Jelentkezéshez várjuk fényképes önéletrajzát!
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Dugonics utca 2.(munkavégzés helye)

E-mail: 2017allas@gmail.com, Tel: 0630/383-62-62

Álláslehetőség

RAKTÁROS 
1 vagy 2 műszakos munkarend

SOFŐR (B, C kategória)
hajnali munkakezdés, 1 műszakos munkarend

KŐMŰVEST, FESTŐT, 
VILLANYSZERELŐT FELVESZEK! 
Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev  
+36-70/941-7152
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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.

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

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
poliforg@invitel.hu címen  

+36 30 300 5626, 
+36 33 444 694  

Faipari vállalkozásunk keres  

ASZTALOS 
VÉGZETTSÉGGEL 

RENDELKEZŐ, 
BÚTORGYÁRTÁSBAN 

JÁRTAS  
SZAKEMBERT

 Elvárás B kategóriás 
jogosítvány! 

Teljes munkaidős állás, 
akár azonnali kezdéssel!

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA
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DONÁSZY MAGDA: KARÁCSONYVÁRÁS
Alig ment el Télapóka, még a nyoma itt a 

hóba~, kezdődik a sürgés-forgás. Lótás-futás, 
csomaghordás. Minden boltban, áruházban 
hangos vásárlás láz van. Oda se a hónak, 
szélnek, még a hidegtől se félnek. Virradattól 
estelig tér és utca megtelik kicsinyekkel és 
nagyokkal, sokasodó csomagokkal.

Míg künn a hópihe rebben, odabenn a kis 
kezekben malacpersely ontja kincsét. Egyik-
másik fele sincs még. No de mindegy. Hull a 
fényes tízfilléres, húszfilléres.

Fiúk, lányok, jó barátok elmesélik, ki mit 
látott. Ki mit venne, mit szeretne, hogyha 
sok-sok pénze lenne. Néha nem is pénz kell 
ehhez. Elég a nagy szeretethez egy-egy ötlet, 
szorgalom. Az asztalon nagy halom színes 
papír, tarkabarka. Tomi adja jobbra- balra. Misi 
nyírja, Zsuzsi hajtja, Pál tekeri, Ferike meleg 
enyvvel keni be, és a végén a kis Teri, mint egy 
mesebeli törpe, leragasztja szépen körbe. Klára 
fűzi selyemszálra, kis Teri, mint egy mesebeli 
törpe, leragasztja szépen körbe. Klára fűzi 
selyemszálra, s el is készül nemsokára anyunak 
a meglepetés. Nem is drága, nem is nehéz! 
Lám, reggeltől délutánig a papiros gyönggyé 
válik. Igazgyöngy lesz anyu nyakán, s jobban 
örül talán-talán, mintha pénzért vették volna a 
csillogó ékszerboltba’.

Hát nagyanyó mit csinál? A két keze meg 
nem áll. Öt kötőtű körbe-köreb, horgolótű föl-
le, föl-le ugrándozik, versenyt szalad. Sietteti 
a fonalat. A gombolyag nesztelenül futkároz a 
lába körül. Kanyarodik, csavarodik, amíg be 
nem alkonyodik. Dehogy pihen! Soha ilyen 

lóti-futi kedve nem volt, míg egy helyben búsan 
kuksolt. Unatkozott épp eleget, rozmaringos 
ruhák megett nagyanyóka szerényébe. De most 
kimegy végre-végre az utcára, játszótérre. Hóba, 
fagyba, ha kis sapka lesz. Sárika feje búbján, 
elkíséri minden útján. Melegít, vigyáz rája, s 
vele megy az iskolába.

míg csak be esteledik. Ha már alszik a ház 
népe, nincs a szónak hossza-vége. Anyu egyre 
sugdos-dugdos. Apuka papucsba futkos. Fejét 
fogja, kulcsokat hoz. Lassan illeszti a zárhoz. 
Mi tagadás, kicsit álmos.

Ami még sincs zár alatt, arra másnap ráakad 
polc felett és polc alatt más, ki ott keres helyet.  
S tanakodik: – Mi lehet? – Tűnődik egy darabig: 
– Kié lehet? Mi van itt? Hogy lehetne belelátni, 
papíron át kukucskálni? – Fogadkozik: – Legyen 
bármi, a nyolc, hét, majd meglátja, ha szabad, 
a csillogó fa alatt.

Hanem éjjel álma nehéz, a fogadalma 
semmibe vész. Hiszen kicsiség az egész. Mért 
töltené heteken át álmatlanul az éjszakát? 
Nyugodtabb lesz éje, álma, ha meglátja, mit 
tett oda nénje, bátyja.

Dehogyis vár karácsonyig. Lassan 
odalopakodik. Lábujjhegyen, észrevétlen. 
Jó, hogy senki más nincs ébren. De lám! 
Csodák csodájára, már csak hűlt helyét látja! 
Visszasompolyog az ágyba.

Ő is mindent rejtekhelyre tesz, hogy senki 
meg ne lelje. Végül ki-ki tudja, féltett titkát hová 
dugta. Utolsó nap gondot ad, hol is az a sok 
csomag,

Mert a napok folyvást fogynak. Mind 
kevesebb lesz a sok nap. Egyik fut a másik után, 
s holnapután egyet kell aludni csupán. – Már 
egyet sem! Csengős szánon –hipp-hopp! – itt 
van a karácsony.

https://gyerekmese.info/

Alighogy elkészült máris nőttön-nő 
a gyapjúsál is. S a varrótű? Az se rest. A 
cérnával futni kezd. Bújócskázik be-ki, be-ki, 
ha nagyanyó öltögeti. Nincs a táncnak hossza-
vége, míg a fodros kis kötényke, ruha, cipő, új 
kabátka rá nem kerül a babákra. S nem tudja 
más, csak a kályha, hogy ameddig melegedik, 
nem szunyókál, pedig-pedig nap-nap után ez a 
látszat, míg mellette dudorászgat.

Apu s anyu délután sétálgatni megy csupán. 
Milyen furcsa, hazatérve a sok csomag alig 
fér be. Jut pincébe, fáskamrába, nem is tudják 
hamarjába: hova dugják? Hová tegyék? Hej!  
Mert a hely sosem elég. Rejtegetik, cserélgetik, 
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

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

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

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, 
kalandparknak, stb. Irányár: 21 Mil-
lió Ft  20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház. 
288m2 telken, 80m2, 3 szoba,+ 
utcáról külön bejárattal 20m2 üzlet, 
alkalmas irodának, fodrász, kozme-
tika, stb. vállalkozásra. Udvarban 
kocsi beálló, garázs, gáz-központi-
fűtés Irányár: 42MFt 20/336-4936

Eladó Esztergom Akácos úton bel-
területi hétvégi faház. Téli ottlakásra 
is alkalmas cserépkályhával fűthe-
tő, saját kút, villany van + éjszakai 
áram.550m2 telek, 1+ két fél szo-
ba, 49m2 a két lakó szinten. Irány-
ár: 22MFt 20/336-4936

Esztergomban Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 
448m2 kerttel, 4 szoba, nettó161m2 
lakószínt, étkező konyhás, 2 fürdő-
szobás, két pince, garázs melléképü-
letek. Fűtése fa elgázosító kazánnal, 
és cserépkályháról is. Gáz bevezetve. 
Nyílászárók műanyagra cserélve. A 
homlokzat és a tető frissen szigetel-
ve. Irányár: 75MFt 20/336-4936

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

 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

2022-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.

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 kialakít-
ható külön bejárat is. Irányár: 50MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergomban belvárosi két 
szintes kis udvaros családi ház. 2007 
ben épült, földszinten, nappali, kony-
ha és fürdőszoba, emeleten fürdő-
szoba és 3 hálószoba. A lakószínt 
összesen 95m2. Fűtése villany köz-
ponti. Udvarban kocsi beálló. Irány-
ár: 55 MFt  20/336-4936

Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyo-
rósi úton, 4000 m2 telek, szőlő, gyü-
mölcsös, 20m2, pince, présház és 
felette 25 m2 faház 1 szobával, fűt-
hető, villany van és saját kút.   Irány-
ár: 8 Millió Ft 20/421-4557

Eladó új építésű, erkélyes lakások 
Esztergomban. 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 városköz-
pontjában. Földszinti, tégla épí-
tésű épületben, csendes udvarra 
néző ablakok, 2,5szobás, 63m2. 
fűtése hőtárolós villany és cse-
répkályha. Irányár: 26,8Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a TESCO, vas-
útállomás buszpálya udvar köze-
lében 809 m2-es telken lévő csa-
ládi ház, 3szoba 100 m2. A ház 
1961-ben épült téglából. Fűtése 
gáz központi. Épület alatt szuterén, 
külön garázs. Irányár: 45,5 Millió Ft 
20/421-4557

Eladó Esztergom város központjá-
ban, IV em, 90m2 lakás. Lakáson 
belül két szintes 3 szoba + étkező-
konyha + galéria, 2 wc. (A tető tér-
ben 1.9 es belmagasság alatti rész-
szel 130 m2) A nyílászárók egy része 
cserélve lett. Állapota átlagos, fel-
újítandó. Fűtése villanykályhákkal. 
Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 Millió Ft 
20/336-4936

Dömös központjában felújítandó 
panzió és vendéglátóegység (kocs-
ma, külön bejárattal) eladó. Rendez-
vények, születésnapok, szilveszte-
ri partik és esküvők lebonyolításá-
ra alkalmas. 1348m2 telek, 18 szo-
ba fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő 
befogadására alkalmas, étterem-
mel, konyhával és bárral felszerel-
ve, terasszal, udvari parkolóval, gáz 
központifűtés. Irányár: 120 Millió Ft 
20/336-4936 

Építési telek eladók Esztergomban 
a Felső-Kenderesi úton 1100 m2, 
öszközmű lehetőség adott. Irányár: 
21MFt. 20/336-4936

Esztergomban déli városrész-
ben családi ház eladó, 2 szintes, 
kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes 
központifűtés, zárt kapualj. 2 fürdő-
szoba a felső szinten a fürdőszoba 
csak félig van kész. Irányár: 62 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Budapest, Békásmegyeren eladó 
lakás. Liftes épületben, 4. emeleti 
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

Eladó Esztergomban a Csenkei híd-
nál, zöldövezeti környezetben 900m2 
parkosított telken: 180m2. 3 szoba 
+ nagy nappali, téli kert, 2 fürdő-
szoba. Épület alatt 2 kocsi beállós 
garázs+ 35m2.gardrób, kazánház. 
Szigetelt homlokzat, fa nyílászárók. 
Fűtése, villany központi, + fa elgázo-
sító kazánnal és klímával is. A nagy 
teraszokról és erkélyekről panorá-
más kilátással. Az udvarban fedett 
terasz, csúszda, játszótér, kis faház. 
Irányár: 79,9 Millió Ft 20/336-4936

Eladó, város központi III. em két 
erkélyes tégla lakás, fekvése, kelet-
dél- és nyugati tájolású, 3,5 szoba 
95m2 fűtése gáz központi, Ár: 45 
MFt. 20/421-4557

Eladó Esztergomban Martsa ltp.
III. em 2 szobás erkélyes felújított 
lakás, új nyílászárók, felújított für-
dő, konyha, 52 m2  Garázs vehe-
tő hozzá. Irányár: 25.9 Millió Ft 
20/421-4557

Eladó 2008 ban épült belterületi hét-
végi ház Esztergomban, a Csenkei 
úton, csendes, szép, panorámás kilá-
tással 1054m2 telken, 33m2 egy 
szoba, konyha, fürdőszobás, külön 
wc+10 m2 terasz. Valamint bővíthe-
tő cserép fedésű tetőtérrel. Az épü-
let alatt 15,5 m2 pince. Kéményről 
egyedi fűtés, villany van, saját kút-
tal, zárt szennyvíz tárolóval. Irány ár: 
21MFT 20/421-4557

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

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

Eladó lakás Esztergomban a Táti út 
közelében, I. emeleti, 1 nappali és 
1 hálószobás, 36 m2-es jó állapotú 
lakás. Fűtése infra panel, olcsó rezsi. 
Zárt udvarban gépkocsi parkolóval. 
Ár:18 Millió Ft 20/336-4936

BÉRLEMÉNY

Kiadó lakások Esztergomban. 1. 
emeleti, fsz-i bútorozott, 1-2 szo-
bás lakások, 30-49-55m2, ház köz-
ponti, és egyedi fűtésű, olcsó rezsi-
vel. Bérleti díj: 80’000-120’000-
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kau-
ció 20/336-4936

Kiadó Esztergomban a TESCO kör-
nyékén, 2 szobás erkélyes fsz-i lakás, 
50m2, részben bútorozott, bebútoro-
zás megegyezés szerint. Bérelhető 
hozzá zárt udvaron belül garázs. Bér-
leti díj: 140’000Ft / hó + rezsi + 2 
havi kaució 20/336-4936

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

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

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

Kiadó Esztergomban 2 szobás búto-
rozott, igényesen berendezett, pano-
rámás, ikerházas lakás. Gáz fűtés, 
klíma, terasz, fedett gépkocsi beál-
ló. Bérleti díj: 150,000 Ft/ hó+ rezsi. 
20/421-4557

Esztergom, Petőfi u.-ban 2 szoba 
összkomfortos, korszerűen felújí-
tott, bútorozatlan, gázkonvektoros, 
kertes kis ház melléképületekkel, 
kocsibeállási lehetőséggel hosszú-
távra kiadó. 100e Ft/hó+rezsi+1 havi 
kaució. 06-30-204-5112

KIADÓ Esztergomban, a SASI Zöld-
séges mellett évek óta jól működő 48 
nm-es virágbolt 2022. január-febru-
ártól! Esetlegesen más tevékenység-
re is alkalmas. 06-30-525-4523

JÁRMŰ

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

Simson motorkerékpárt keresek, 
állapottól függetlenül. 0630/ 
558-7407

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

www.vihariauto.hu
VEGYES

Eladó örökségből származó perme-
tező, keverőtárcsás mosógép, hasz-
nálatlan (új állapotú) textil paraszt-
zsák! 06-20-582-3885

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsa-
tut, üllőt, CO hegesztőt, műszerész-
esztergát, marógépet, kompresszort, 
kisgépeket. 06-70/624-5475

Vásárolok hagyatékot, árukészle-
tet akár lomtalanítással, öreg moto-
rokat, robogókat, alkatrészeket. 
06706503168

ÁLLÁS

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

Kültéri munkára, hosszú távra kere-
sek: télen kézi-gépi hóeltakarításra, 
sózásra, nyáron fűnyírásra, kerté-
szeti munkákra megbízható kollé-
gát, lehet nyugdíjas is. A munká-
hoz mindent biztosítunk. Jó kere-
seti lehetőség! BG Credit House 
Kft. 06-30/655-2074, bgcredit.
balazs@gmail.com

Kőművest, festőt, villanyszerelőt 
felveszek! Hívj bizalommal! Kecs-
kés Tamás ev +36-70/941-7152

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

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

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

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

Faipari vállalkozásunk asztalos vég-
zettséggel rendelkező, bútorgyártás-
ban jártas szakembert keres. Elvá-
rás B kategóriás jogosítvány! Tel-
jes munkaidős állás,akár azonna-
li kezdéssel! Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: poliforg@invitel.
hu címen. Poliforg Barkács Áruház 
06302772330, 06303005626

Tokodi könyvelőiroda keres könyve-
lő munkatársat. Fényképes önélet-
rajzokat, bérigény megjelölésével 
a szabonejuhveronika@gmail.com 
e-mail címre várom. Szabóné Juh 
Veronika

SZOLGÁLTATÁS

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
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
D e c 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 350Ft | 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

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
2021.12.31-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

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!

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok 
adás-vétele
Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

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

AKCIÓS 

89 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
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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!

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

Az átvételhez szükséges okmányok:  
személyi igazolvány, adóazonosító kártya, lakcímkártya. 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitva: hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Tel.: 06 23 360 149

Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék  
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva  

és fémtiszta állapotban veszünk át!

VAS: 85 Ft/kg

LEMEZ: 65 Ft/kg

Akkumulátor: 220 Ft/kg

Cserépkályha, Kandalló, Tégla-
kályha, Kemence építés.Megbízha-
tóság, minőség, garancia. +3630 
2475157, www.borsikalyha.hu

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

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 
munkák! 06-30-875-6655

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

Nyílászárók szigetelése, passzí-
tása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, harmónikajtók, 
javítása, készítése! Penészmente-
sítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

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

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

Lapostető szigetelés +36-
70/941 -7152

Villanyszerelés! Házak, laká-
sok felújítása, villanyóra szerelés 
(áthelyezés, teljesítmény növelés, 
új kiépítés) 06-20-254-7428, 
06-31-318-2609

HIDEGBURKOLÁS - Pár lapos javí-
tásoktól az újépítésű házakig vál-
lalok burkolást. Több, mint 20 
éves tapasztalat! Németh László 
06-70-6178597

Villanyszerelés A-tól Z-ig! Hiba-
keresés, javítás, felújítás! 06-70 
-588-0916

TÁRSKERESŐ

74 éves hölgy keres korban hozzáil-
lő, esztergomi férfit komoly kapcso-
latra. 06-20-5980-849

RÉGISÉG

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

Kártyanaptár gyűjteményt vásárol-
nék. 06/30/2171-200

autóvillamosság
spoilerszerviz
autóvillamosság

spoilerszerviz

E s z t e r g o m , 
V i r á g o s  u . 2 / b  

Tel . :33/400-731  
+36-30/949-50-49, +421/908-569-115

Autószállítás 

A képek ilusztrációk.

www.v ihar iau to .hu

Műanyag alkatrészek és 
lökhárítók javítása.

Akciós TÉLI GUMIK-
kerék csere

 Autók TÉLI 
felkészítése 

BANNER akkumulátorok 
kedvező áron!

06/70 743-49-30

SZÜKSÉGES 
ENGEDÉLYEKKEL!

GÁZKAZÁN 
CSERE

1 NAP ALATT!

Lakás- és 
házfelújítás, 

külső-belső munkák!
06-30-875-6655
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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

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

KOMPLETT
SZEMÜVEG MELLÉ 

AJÁNDÉK
SZEMÜVEGKERET*

MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK 

20-40%
KEDVEZMÉNNYEL

ÉS MULTIFOKÁLIS KEDVEZMÉNYEK

AJÁNDÉK KERET

* Minden második komplett szemüvegkészítés esetén. Az ajánlat 2021. december 1. - 2022. január 31. között érvényes. Az akció 
más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

December 10-től Esztergomban a Zöldház előtt,  
Szentgyörgymezőn, a Barkóczy út 5. –ben, illetve 

telephelyünkön, Aulich út 5. szám alatt nagy 
választékban kaphatóak!

Tel.: +36 30 525 4523

Fenyővásár a S.A.S.I. 
Zöldségesben Esztergomban

NORDMANN EZÜST 80 cm-től 4 m-ig
KÉK EZÜST FENYŐ 80 cm-től 3 m-ig

LUCFENYŐ  80 cm-től 3 m-ig

VÍZ-GÁZ-
FŰTÉS 

SZERELÉS

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

GÁZKAZÁN 
CSERE

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. 31-ig 

15-25%   kedvezmény! 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!

5000 Ft kedvezmény
(Hallókészülék vásárlás árából, egyszerre csak egy 

kupon váltható be!)

Telefonszám: 06-70/554-95-16

H-E
ar K

ft.

2510 Dorog, Mária út 1. (Mária udvar)

VÁGJA KI A KUPONT HOZZA EL 
ÉS VÁLTSA BE A KEDVEZMÉNYT!

Érvényes: 
2021.11.14.-tól 
2022.01.22.-igVágja 

ki e
zt a

 

KUPONT 

és hozza m
agával!

hallokeszulek.hu





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!


