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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!

esztergom@iqtherm.hu 
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)

SZENEK:
Tavalyi Ledvicei dió:                    7.490 Ft/q - 74,9 Ft/kg 

Frissen    érkezett    Ledvicei    dió:     9.490 Ft/q - 94,9 Ft/kg 

Ledvicei dara:                                       9.490 Ft/q - 94,9 Ft/kg

 (mxmxm)

Cím: Tokod, Móra F. utca végén 
www.vest.hu, www.vestshop.hu

Tel:. 06-33-453-525, 06-20/519-2178, 06-20/333-2891

TŰZIFA
Bükk, Kőris, Tölgy, Gyertyán, Csertölgy: 23.900 Ft/m3

Akác: 24.900 Ft/m3

Csomagolt HÁLÓS tűzifa: 51.000 Ft/1,7 ömlesztett m3

EUTR szám: AA5839960

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Tüzelőanyag kis-és nagykereskedés

VEST 2
002 K

ft.

Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!

Az árak a készlet erejéig érvényesek!

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK 
BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA, 

BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, VAGY 

ÁTFEDÉSE OLCSÓ MEGOLDÁSSAL, 
ZSINDELYEZÉSSEL IS.

ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, 
KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

06-20/931-31-52

TETŐKLINIKA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás, 
50% ereszcsatorna felszerelés.
NYÁRI-ŐSZI feliratkozóknak

2022.06.30-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

• SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

• SZEMÜVEGJAVÍTÁS • TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
• FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET

• KEDVEZŐ ÁRAK • SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

3040%
KEDVEZMÉNY MINDEN 
SZEMÜVEGLENCSÉRE

2050%

1+1 AKCIÓ
Egészségpénztári Kártya, SZÉP Kártya elfogadóhely

2510 Dorog, Bécsi út 61. | Tel.: +36 30/311 2296 | +36 33/355-877 | harmoniaoptika@gmail.com | www.harmoniaoptika.hu
harmoniaoptika | Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

KEDVEZMÉNY 
SZEMÜVEGKERETEKRE

50%
KEDVEZMÉNY 
NAPSZEMÜVEGEKRE
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Önállóan dolgozni tudó  
ÁCSOT, TETŐFEDŐT 

és BÁDOGOST, 
illetve SEGÉDET 

felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János  Tel.: 30/9413-775JELENTKEZNI LEHET:  +36/70 4333 666
Employer Helping Kft. employerhelping@gmail.com

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 

Esztergom-Kertvárosba GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.

MECHANIKUS KARBANTARTÓ  
munkakörbe

FŐBB FELADATOK:
-  Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a 
   biztonságtechnikai előírások fi gyelembevételével
-  Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje
-  Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése
-  Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése

ELVÁRÁSOK:   
-  Műszaki végzettség
-  Hegesztési ismeretek és gyakorlat

ELŐNY:
-  Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete
-  Többműszakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Versenyképes jövedelem
-  Béren kívüli juttatások
-  Cafeteria

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
-  Lábatlan

 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
munkatársakat keres

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

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

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 munkatársat 
keresünk az alábbi munkakör betöltéséhez, 

kiemelt bérezéssel:

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

- AUTÓSZERELŐ
- NEHÉZGÉPKEZELŐ

KŐMŰVEST, 
KŐMŰVES SEGÉDET, 

FESTŐT, 
VILLANYSZERELŐT 

felveszek! 
Hívj bizalommal! 
Gran Gen Ker Kft.

+36-70/941-7152

LAKATOS és 
VILLANYSZERELŐ
Feltételek:
– Igényes, precíz, pontos munkavégzés

Amit kínálunk:
– Határozatlan idejű munkaszerződés
– Kiemelkedő kereseti lehetőség
– Kellemes munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
– Nappali műszakrend, műhelyben végzett munka
– Munkaruházat, egyéni védőeszközök biztosítása
– Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, várjuk jelentkezését a 
06-20-381-3818 telefonszámon.

RIDE IN Kft.
Esztergomi

munkahelyre
keres munkatársakat

az alábbi munkakörre:
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KIADÓ

KIADÓ

DOROG

ESZTERGOM

KOMÁROM TATABÁNYA

BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe

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

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
-  Lábatlan

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

 

A Lábatlani 
Vasbetonipari Zrt.   

munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint 
hr@railone.hu  vagy személyesen a gyár 

HR osztályán, 
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ 
ÉS GYÓGYFÜRDŐ (Visegrád, Gizella-telep) 

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
2026 Visegrád, Gizella-telep

 Telefon: 26-801-700/1350 
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu 

MŰSZAKI ELŐADÓ
JOGVISZONY TÍPUSA:

•  határozatlan időre szóló egészségügyi 
    szolgálati jogviszony, heti 40 óra 
    munkaidő

FELTÉTELEK:
•  Műszaki technikusi vagy minimum 
    középfokú végzettség
•  MS O�  ce felhasználói szintű használata
•  Munkájára igényes, pontos
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

ELŐNYT JELENT:
•  Felsőfokú végzettség

FŐBB FELADATOK:
•  Műszaki terület adminisztrációs 
    feladatainak ellátása
•  Műszaki főelőadó munkájának 
    támogatása

PÁLYAKEZDŐK 
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

BÉREZÉS MEGÁLLAPODÁS 
SZERINT.

TOVÁBBÁ FELVÉTELT 
HIRDETÜNK AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:

- ÁPOLÓ
- SZAKÁCS
- TAKARÍTÓ
- ERGOTERAPEUTA
- KONYHAI  
   KISEGÍTŐ
- GYÓGYSZERTÁRI   
   SZAKASSZISZTENS
.
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Nifast Hungary Kft. állást 
hirdet autóipari területre, 

az alábbi pozícióra:

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 
személyesen, vagy e-mailben szíveskedjen.

Elérhetőségünk: 
Cím: 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! 

Havi bruttó 
50.000 Ft 
bónusz

órabér már 
bruttó 
1400 Ft-tól

cafeteria  
már a  
próbaidő 
alatt is

kiemelten 
magas 
(10%-70%) 
műszak- 
pótlék

60%  
üdülési 
bónusz

100%  
karácsonyi 
bónusz Telefon- 

flotta  
kedvezmény

Kedvezményes 
étkezés

Ajánlói  
program:  
akár 600.000 Ft  
bónusz 

Ingyenes 
céges  
buszjáratok 

Díjmentes 
szállás 

8 órás munkarend, 
folyamatos 
3 műszakban

Heti bérelőleg  
a próbaidő 
alatt 

Hazautazási 
támogatás,  
ha távol laksz 

Bruttó béren felüli juttatások

BRUTTÓ 
432.000 Ft- 
585.000 Ft 

FORMÁLD VELÜNK  
A JÖVŐT 
GÉPKEZELŐKÉNT! 
Légy te is Zoltekes, felvétel és belépés 1 héten belül! 

06 20 777 0033 facebook.com/ZoltekZrt

Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
vagy személyesen is leadható az alábbi címen:

2541 Lábatlan, Rákóczi út 105.

AMIT KÍNÁLUNK:

A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére
 - Versenyképes jövedelemcsomagot

 - Vegyszermentes, tiszta munkakörnyezetet
- Éves Cafeteria keretet 

- Iskolakezdési támogatást 
- Munkába járás támogatást biztosít

és
- Biztos munkahelyet, mert a mi termékeinkre mindig szükség van



JELENTKEZZ, HA:

- Tudod vállalni a 3 műszakot H-P, vagy a 12 órás műszakot is
- Nem jelent problémát a leányvári munkavégzés
- Önállóan, illetve csapatban is szívesen dolgozol

- Rendelkezel gépkezelői és/vagy karbantartói tapasztalattal
- Szeretnél egy fejlődő csapat tagja lenni

GÉPKEZELŐ, TARGONCAVEZETŐ 
és KARBANTARTÓ 

kollégákat keresünk 

Ha felkeltettük érdeklődésed, várjuk az önéletrajzod 
elektronikusan az alábbi email címre:

So� del Hungary Kft. papír törlőkendők, szalvéták, 
papírzsebkendők, toalett papírok gyártásával foglalkozik.

FARM BURGER
ESZTERGOM

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK
hosszútávra a 

FARM 
Hamburgerezőbe.

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal e-mailben,
vagy az üzletben lehet: 

gastromarton� y@gmail.com

Segédmunkást 
keresek jó 

kereseti 
lehetőséggel! 
Bakics Róbert 

06-30-6844733
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A SUMMIT D&V KFT. 
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA: 

ÖSSZESZERELŐ, 
SOFŐR, TARGONCÁS 
ANYAGMOZGATÓ 

versenyképes bérezést további  
   juttatásokkal, bónuszokkal
hosszú távú munkalehetőséget
a munkavégzés tiszta, rendezett 
   környezetben, családias légkörben 
   zajlik
ha fejlődni szeretnél, mi ezt támogatjuk 
élvezd nyugodtan az életet akár 
   itthon, akár nyaralás alatt - 24 órás 
   csoportos élet- és balesetbiztosítást 
   kapsz a világ összes országára
a munkába járásodról is 
   gondoskodunk vállalati 
   buszjáratainkkal
BŐVÍTJÜK BUSZJÁRATAINKAT 
    LÁBATLAN ÉS NYERGESÚJFALU 
    IRÁNYÁBA

2 műszakos (napi 8 óra, 
   heti 40 óra)

Amit kínálunk neked:

Munkarend:
•  INTERNETEN: www.summitdvkft.hu
•  E-MAILBEN: sdv.allas@summit-dv.hu
•  FACEBOOKON: 
   https://www.facebook.com/
   summitesztergom/

Jelentkezz!

Feladatok:


Bővebb információ: 

0633-542-400

Mi vagyunk számodra az 
ideálisak, ha rendelkezel:
általános iskolai végzettséggel
érvényes targoncavezetői 
    engedéllyel 
érvényes B-kategóriás 
   jogosítvánnyal (C-kategóriás 
   jogosítvány előny)

autó alkatrészek / tartozékok 
összeszerelése
kézi- és gépi anyagmozgatás, 
áruszállítás, áruátvétel-átadás, 
áruellenőrzés
gépjárművel történő beszállítás a 
Magyar Suzuki Zrt-be

MUNKA 
SOLYMÁRON!

Lakatos és reklámeszköz gyártó üzemünkbe, 
gyártási és szerelési munkákra akár azonnali 

kezdéssel keresünk:

SEGÉDMUNKÁS 
KOLLÉGÁKAT 

kezdő nettó fi zetés: 
330.000 Ft nettó/hó-tól

SZAKMUNKÁS 
KOLLÉGÁKAT 

kezdő nettó fi zetés: 
374.000 Ft nettó/hó-tól

Korszerű, kulturált munkakörnyezet, 
hosszútávú munka, előrelépési lehetőség.
Bejárástámogatás, munkaruha, év közbeni 

és év végi juttatások.

Személyes megbeszélésre jelentkezés: 

20/934-6852 
Töreky Zsolt cégtulajdonos

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT 

NŐI ÉS FÉRFI 
MUNKATÁRSAT KERES

TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE
(esztergomi munkahely, két műszakos munkarend).

AMIT ELVÁRUNK: 
 Igényes, precíz munkavégzés
 Megbízhatóság

AMIT KÍNÁLUNK:
 Munkaruha biztosítása
 Utazás biztosítása céges buszjárattal
 Béren felüli bónusz juttatások
 havi, év végi bónusz
 Napi egyszeri meleg étkezés

ELÉRHETŐSÉG: 
Telefonon: hétfőtől péntekig 8:00–16:30-ig

+36 30/342-35-25

· MINŐSÉGELLENŐR
· HEGESZTŐ 
 

MUNKALEHETŐSÉG!
A Weldmont Kft. felvételt hirdet 

esztergomi telephelyére a 
következő pozíciókra: 

Jelentkezés módja: küldje el fényképes önéletrajzát 
a  toborzas@weldmont.hu e-mail címre!
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ABLAK ÖSSZESZERELŐT és MEGMUNKÁLÓT 
(gyorsan megtanulható) KERESÜNK!

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Egyműszakos munkarend (06:00 – 14:30-ig)
•  Jó és összeszokott csapatot
•  Versenyképes alap� zetést, életszerű mozgóbérrendszerrel 
   kiegészítve
•  Kulturált, tiszta munkakörnyezetet
•  Esztergom irányából saját buszjáratot vagy bejárási támogatást
•  Munkaruha juttatást
•  Karácsonyi Cafetériát

AMIT ELVÁRUNK:
•  Pontosságot és oda� gyelést
•  Önálló munkavégzést

Pilisvörösvári prémium nyílászáró gyártó üzemünkbe 

Jelentkezz a +36 30 400 5544 -es 
telefonszámon!

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

Dorogi munkaterületünkre 
keresünk 8 órás

TAKARÍTÓKAT 
délelőttös 

munkarendben.

Jánosik és Társai Kft. 
06-30/582-9320

Jelentkezni 
telefonon:

ÁLLÁSHIRDETÉS
a Szuperinfó országos hálózatán keresztül az ország 
BÁRMELY pontjára!

Tudta Ön, 
hogy itt helyben a 
Szuperinfó dorogi 

irodáján keresztül, az 
ország 54 másik Szuperinfó 

lapjába is feladhatja 
hirdetését?

MUNKAERŐT KERES?       SEGÍTÜNK!
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában!

+36-30/692-1256, 06-33/403-703   esztergom@szuperinfo.

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS 
SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ (Visegrád, Gizella-telep) 

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürdő

2026 Visegrád, Gizella-telep
Telefon: 26-801-700/1350 

E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu 

LOGISZTIKAI ADMINISZTRÁTOR
JOGVISZONY TÍPUSA:

•  Határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony, 
   heti 40 óra munkaidő

FELTÉTELEK:
•  Középfokú végzettség
•  MS O�  ce felhasználói szintű használata
•  Munkájára igényes, pontos
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

FŐBB FELADATOK:
•  Ügyintézői, beszerzési feladatok ellátása
•  Szállítóktól áruátvétel
•  Adminisztratív és ügyviteli feladatok ellátása 
•  Raktározási feladatokban közreműködés 
•  Ellátás-, anyag-, eszközgazdálkodó munkájának segítése

ELŐNYT JELENT:
•  Gépkocsi vezetői tapasztalat

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

BÉREZÉS MEGÁLLAPODÁS SZERINT.

Szobafestésben 
jártas kollégát 

felveszek! 
Bajkó Ferenc 

06-20-9-235-243
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Munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

SEGÉDMUNKÁS

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom Schweidel J. u. 50.
Email: esztergom@alcufer.hu, Tel: 33/510-320

Targoncavezetői jogosítvány előnyt jelent!

Hazai és nemzetközi energetikai, vegyipari projektek 
kivitelezését, ipari létesítmények karbantartását és felújítását 

 végző magyar tulajdonú nagyvállalat 
Nyugat-Magyarországi telephelyére

ipari szigetelő-bádogos
pozícióba munkatársakat keres.

JELENTKEZÉS:
allas@bishungary.hu e-mail címre, magyar nyelvű 

fényképes szakmai önéletrajzzal, bérigénnyel, 
tárgyba beírva: „szUperiNFo”

FŐBB FELADATOK
•  csővezetékek, szerelvények, 

tartályok szigetelése, 
aluburkolása

ELŐNY
• megfelelő szakmai képzettség 
•  jártasság szigetelő-bádogos 

szakmában 
• építőipari munkatapasztalat

MUNKAVÉGZÉS HELYE
•  Dorog – Richter 

Gyógyszergyár területén

AMIT KÍNÁLUNK
•  kezdés tervezett időpontja: 

AZONNAL
• hosszútávú munkalehetőség
•  előrelépési, fejlődési lehetőség
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SZAKEMBEREK
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

Vozák Csanád 
+36-30/454-4276 csani.vozak.cv@gmail.com

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Megbízható 
minőség, 
teljeskörű 
garancia!

•házbővítés
•kőműves munkák

Bomstal garázsok

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

210.000 Ft2x3 m[

[

Kerti 
tároló

középszürke
csontszín
törtfehért

t
t[

[

Színes Bomstal 
garázsok, 

horganyzott acél 
vázszerkezettel 

sötétbarna
grafitszürket

t

Acélszerkezetes

Az akció érvényes 
2022. június 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, vagy 
látogasson el honlapunkra.

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

AKCIÓ
MEGHOSSZABBÍTVA

június 30-ig!

340.000 Ft3x6 m

285.000 Ft3x5 m

www.ebenasztalos.hu

06-30-822-7039

FARM BURGER
ESZTERGOM

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
Esztergom, 
Esztergom-kertváros, 
Szamárhegy, 
Búbánatvölgy, 
Dorog, Tát, Pilismarót, 
Csolnok, Kesztölc

06 33 400 748
Nyitva tartás: Hétfő-vasárnap: 12.00-21.00

Már a                           -n is megtaláltok!

KÜLSŐ 
TATAROZÁS

Tel.:06-20/328-0466

TETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA 
BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÁTFEDÉSEK
bármilyen technológiával,
ZSINDELYEZÉSSEL IS!

Alaptól a tetőig!
Házak külső homlokzat-felújítása, festése 

gépi színkeveréssel, Nikecell-es szigeteléssel is. 
Gipszkartonozás, burkolás.

NYÁRIŐSZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 06.30-ig 15-25%-os kedvezmény!

Tel.: 06-20/328-0466
PRECÍZ MUNKA, GYORSAN, SZÉPEN, OLCSÓN

AJTÓ-ABLAK-REDŐNY

06-30-410-5568

• Új csere, 
• felújítás, 
• javítás, 
• karban- 
   tartás
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Tölgy, gyertyán, 
bükk = 22.000 Ft
Akác =  23.500 Ft

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

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

 
TŰZIFA AKCIÓ!

A
A

 5
8

3
8

4
1
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 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
18.500 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

22.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
23.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

 Az árváltozás jogát fenntartjuk.

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

80
37

81

Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt

Tűzifa akció!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)

23 500 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

FABRIKETT 105 Ft/kg
Rendelésfelvétel H-P: 08-17-ig
4m3-től, 20 km-es körzetben díjtalan kiszállítás

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Szakemberek fejléc

SZAKEMBEREK
Szolgáltatók

Házak külső 
hőszigetelése G

és belső festése, 
gipszkartonozása.

Térkövezés, 
kerítés építés.

Tel.: 06-20/254-7428

Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1. 
06/30-933-1804 06/30-822-5855

A
A

 585 1199

FAKERÍTÉS
FA TERASZBURKOLAT
PARADICSOMKARÓ 

LAKÁSFELÚJÍTÁS- 
FESTÉS, KARTONOZÁS, 
DRYVITOZÁS
LAKATOS MUNKÁK- 
KAPUK, KORLÁTOK, 
KERÍTÉSEK

Kis Róbert · 06 70 364 3705 · robifa001@gmail.com

Gyors és 
precíz 

kivitelezés!
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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
26 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.

KŐMŰVEST, KŐMŰVES SEGÉDET, FESTŐT, VILLANYSZERELŐT FELVESZEK!  
     Hívj bizalommal!    Gran Gen Ker Kft.    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

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

Tokodüveggyárban, Táton 
garázst vennék! 06-70 -941 
-7152

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT 
INGATLANT, CSALÁDI HÁZAT 
VAGY LAKÁST VENNÉK! 
OTTLAKÁS NÉLKÜL ÉLETJÁRA-
DÉKKAL. 06(30)950-3134

ELADÓ Tokodon tehermentes, 49 
m2-es, 2. emeleti, erkélyes, fel-
újítandó, zöldövezeti lakás tég-
laépítésű társasházban.Irány-
ár: 15,5 MFt. 0620/9838623, 
0630/5208564

Családiházat vásárolnék kész-
pénzzel Dorog vagy Esztergom 
környékén 23-25 M Ft-ig, akár 
felújítandót is! SMS vagy hívás: 
06-20-416-5028

B A R T A
I N G AT L A N I R O D A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936
Mobil: +36 /20/ 421-4557 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

Eladó Esztergomban az ipari 
parkban 11,000 m2 ipartelep. 
Alkalmas fém megmunkáló csar-
nok, raktár és egyéb tevékeny-
ség létrehozására. Beépíthetőség 
kb. 3600 m2. Víz a telken belül, 
víz aknában elhelyezett vízórával. 
Gáz a telektől 50 méterre, villany 
100 méteren belül. Irányár: 165 
Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban, Szentgyörgy-
mezőn eladó felújított kétszin-
tes sorház, 448m2 kerttel, 4 szo-
ba, nettó 161m2 lakószínt, étke-
ző konyhás, 2 fürdőszobás, két 
pince, garázs, melléképületek. 
Fűtése fa elgázosító kazánnal és 
cserépkályháról is. Gáz bevezet-
ve. Nyílászárók műanyagra cse-
rélve. A homlokzat és a tető fris-
sen szigetelve. Irányár: 75MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a kórház 
közelében 1970-ben épült két-
szintes felújítandó 100m2 3 szo-
bás családi ház. Telek területe 
369 m2, fedett kapualj. Gázfű-
tés pince, melléképület, garázs, 
zárt udvar. Irányár: 70 Millió Ft 
20/421-4557

Eladó új építésű lakás Esz-
tergomban, 2 teraszos 125 m2 
penthaus lakás, teraszok 30+10 
m2. Lakáson belül 2 szintes, 3 
szobás, 2 fürdőszoba, 3 wc. 
Egy gépkocsi parkolóval zárt 
udvaron belül. AAA + energeti-
kai besorolású, liftes épületben. 
Olcsó rezsi, ház központifűtés. 
Irányár: 100’000’000 MFt. 
20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom 
Szentgyörgymezőn 271 m2 telek-
kel, 2 szoba kb 85m2. Fűtése 2 db 
cserépkályhával. Épület alatt pin-
ce. Gépkocsi beálló lehetőség az 
udvaron belül. Sarok telek lévén 
önálló bejárati lehetőség megold-
ható, beépíthető tetőtér. Eladási 
ár: 30 Millió Ft 20/336-4936

Eladó 2006-ban épült lakás 
Dorogon 78m2, 3 szobás, I. 
em. liftes ház. Részben bútoro-
zott, felújított, ház központi fűté-
ses, egyedi mérőórás, szigetelt 
homlokzat. Az épületben terem 
garázs bérelhető. Ár. 47.Millió Ft 
20/421-4557

Eladó lakás Esztergomban a 
Bazilika közelében, lakáson 
belül két szint, 1996-ban épült, 
70m2 3 kis szobával. Fűtése gáz 
központi, és klímával is. A lakás 
alatt 22 m2 pincével. Irányár: 
35,5MFt 20/336-4936

Pilismarót üdülő övezetében, 
a Duna közelében lévő lakóház 
minősítésben 2,5 szobás tégla 
építésű ingatlan eladó. 800 m2 
telek, szigetelt homlokzat, felújí-
tott tető, 32 Amper villanyáram, 
fedett kocsi beálló. Ár: 25 MFt. 
20/336-4936. 

Eladó Esztergomban a Csenkei 
hídnál, családi ház, zöldöveze-
ti környezetben 900m2 parko-
sított telken: 180m2. 3 szoba + 
nagy nappali, téli kert, 2 fürdő-
szoba. Épület alatt 2 kocsi beállós 
garázs+ 35m2, gardrób, kazán-
ház. Szigetelt homlokzat, fa nyí-
lászárók. Fűtése, villany közpon-
ti, + fa elgázosító kazánnal és klí-
mával is. A nagy teraszokról és 
erkélyekről panorámás kilátással. 
Az udvarban fedett terasz, csúsz-
da, játszótér, kis faház. Irányár: 
120 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Dorogon házközponti 
fűtéses I. em 60 m2 ,2 szobás 
lakás, 12m2 erkéllyel. Részben 
bútorozott. 2006-ban épült szi-
getelt homlokzat, egyedi mérő-
órás, olcsó rezsi. Liftes ház, lakás 
alatti terem garázs bérelhető  Ár: 
45 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Hősök 
tere közelében, fő út mellett 
lévő két generációs, felújítan-
dó családi ház 755m2 telek,3 
szoba,110m2.  Fedett kapualj, 
épület alatt pince. Fűtése gáz 
központi és cserépkályháról is. 
Alkalmas vállalkozásra Ár: 
62,9MFt 20/421-4557 

Eladó Esztergomban, a Viseg-
rádi út mentén, két aszfaltos 
útról megközelíthető, 21,300 
m2, szántó, erdő, nádas terület. 
Villany lehetőség adott. Alkal-
mas lovardának, kalandpark-
nak stb. Irányár: 21 Millió Ft 
20/336-4936

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

BÉRLEMÉNY

Dorogon, a Zsigmondy ltp-en 
13 nm-es vizesblokkos helyiség 
KIADÓ! 06-30-297-1946

Dorogon, a Fáy ltp.-en 55 nm-
es, földszinti lakás KIADÓ! 
06-20-232-0252

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Gázkészülék javítás, karbantar-
tás! Körösladányi László 06 
-70-234-5724

Vállalok szobafestést, mázo-
lást,  és laminált parketta lera-
kását. 06-70-263-6464

Duguláselhárítás, csatornaka-
merázás! 06-20-336-1583

Redőnyök, rovarhálók, árnyé-
kolók, harmónikajtók, javítá-
sa, készítése! Nyílászárók szi-
getelése, passzítása, beállítá-
sa, zárvasalat, szellőzőbeépí-
tés! Penészmentesítés www.
peneszeltavolitasa.hu 06(30) 
294-6022

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá 
kisebb gépimunkákat, térköve-
zést, betonozást, egyéb kőműves 
munkákat. Zöldhulladék kezelé-
sével is foglalkozunk: fűkaszálás, 
fakivágás stb. Hívjon bizalommal! 
06-70-2044859

Kúttisztítást, fertőtlenítést, 
iszaptalanítást, kútmélyítést, vala-
mint fakivágást vállalok. (fenyő, 
fió stb.) 06-30/951-0378

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

Kertek, udvarok fűkaszálását, 
gaztalanítását, takarítását, csa-
tornatisztítást vállalok! Nagy Sán-
dor 06-20-321-0601

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
és gipszkarton szerelés garan-
ciával. Magyar Péter 06/70 
883-0107 

PALATETŐ bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitume-
nes zsindellyel.Ingyenes áraján-
lat készítés. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉ-
KÉT, szakszerűen felújítom! Ifj.
Szabó Imre vállalom Esztergom-
ban és vidéken, FÖLDGÁZAS és 
PALACKOS gázkészülékek garan-
ciaidő utáni javítását, szerelését, 
beüzemelését, ÉVENKÉNTI KÉT-
SZERI KÖTELEZŐ, IDŐSZAKOS 
ELLENŐRZÉSÉT, karbantartását. 
Falikazánok és átfolyó rendszerű 
vízmelegítők vízkőlerakódásának 
eltávolítását. 06-30/950-3134

Vállalom: épületek bontását, 
felújítását, tető javítását, bádo-
gozását, földmunkát, csatorná-
zást, tereprendezést, veszélyes 
fák kivágását, fűnyírást, burko-
lást, kőműves munkákat, nyí-
lászárók beépítését, földmunka-
gép munkákat, térkövezést. Hív-
jon bizalommal!  06-70-429-
6053, 06-20-626-8429

Kerti munkát vállalok Esztergom 
környékén! 06-30-442-4422

Eladó Dorogon 65m2 nappa-
li konyha egylégtérben,+1 háló-
szoba I. em liftes ház lévő lakás. 
Nyílászárók újonnan cserélve. 
Házközponti fűtés, egyedi mérő 
órás. Szigetelt homlokzat, terem 
garázs bérelhető. Irányár: 40MFt 
20/336-4936

Pilismarót Basaharc 844m2 
építési telek eladó. Víz villany 
lehetőség adott. Hétvégi ház, 
nyaraló építhető rá. Ár: 4 MFt. 
20/336-4936

Kiadó Esztergomban, lakó park-
ban, 3 szoba + nappalis bútoro-
zott lakás, zárt udvarban kocsi 
beállóval, kis parkosított udvarral. 
Két havi kaució szükséges.  Gáz 
fűtés+ klíma. Bérleti díj 240’000 
Ft/ hó + rezsi. 20/421-4557

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Keresek öreg, régi motorkerék-
párokat, oldalkocsit, motorkulit 
valamint ezek alkatrészeit. Érde-
kel fellelt, hiányos és romos álla-
potig is, pl.: Pannonia, Jawa, 
Velorex, Csepel, Zündapp, 
NSU, BMW, Simson. Házhoz 
megyek! Készpénzzel fizetek. 
06-20/519-6079

OKTATÁS

GIPSZKARTON SZERELŐ TANFO-
LYAM INDUL! Ha úgy érzed, ez 
a te hivatásod, jelentkezz GIPSZ-
KARTON SZERELŐ képzésünkre! 
A gipszkarton szerelő szakem-
ber feladatai: a szerelt válaszfa-
lak, előtétfalak elkészítése; akna-
falak kivitelezése; függesztett és 
függesztés nélküli álmennyeze-
tek; fa - és fémvázas tetőtér-
beépítés kivitelezése; különböző 
dobozolási munkák elkészítése. A 
képzés megkezdésének feltételei: 
alapfokú iskolai végzettség,vagy 
a Dobbantó program elvégzése. 
Foglalkozás egészségügyi, alkal-
massági vizsgálat. A képzés idő-
tartama: 550 óra / 3 hónap. Kép-
zés díja (szakmai vizsga díja nél-
kül):145.000 Ft, mely tartalmazza 
az előzetes tudásmérést, az okta-
tásokat, a tananyagot és a záró-
vizsga díját is. A szakképzettsé-
get, illetve szakképesítést igazo-
ló bizonyítvány megszerzését az 
akkreditált vizsgaközpont bizto-
sítja. Jelentkezz vagy érdeklődj 
az alábbi telefonszámokon: 06 
70 284 3198, 06 20 590 9717

JELENTKEZZ TE IS! NYÍLÁSZÁ-
RÓ ÉS ÁRNYÉKOLÁSTECHNI-
KAI SZERELŐ, ÉS BEÉPÍTŐ KÉP-
ZÉS INDUL.A tanfolyamot elvég-
zők képesek lesznek olyan nyí-
lászáró rendszerek ajánlására és 
beépítésére, ami az igényekhez 
legjobban alkalmazkodik, külö-
nös tekintettel a következőkre: 
energiatakarékosság,fényvédel
em, zajvédelem. Képzés időtar-
tama: 240 óra / 3 hónap. Kép-
zés díja: 165.000 Ft. Jelentkezz 
vagy érdeklődj az alábbi telefon-
számokon: 06 70 284 3198, 
06 20 590 9717

SZOLGÁLTATÁS

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

Kiadók Esztergomban,.2 szo-
bás bútorozott, igényesen fel-
újított, berendezett lakások. Két 
havi kaució szükséges. Bérle-
ti díjak: 120- 150,000 Ft/ hó+ 
rezsi. 20/421-4557

Esztergomban, kiadó lakások. 
1-2 szobás 35-48m2 bútorozott 
felszerelt, berendezett lakások. 
Két havi kaució szükséges. Bér-
leti díjjak; 110-130-150,000 Ft/ 
hó + rezsi. 20/421-4557

B A R T A
I N G AT L A N I R O D A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936
Mobil: +36 /20/ 421-4557 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu
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Házi vízmű telepítés, szivattyú 
karbantartás és telepítés, hiba-
elhárítás. +36204172969

Lapostető szigetelés +36-
70/941 -7152

Ajtó-ablak-redőny: Új csere, 
felújítás, javítás, karbantartás 
06-30-410-5568

Lomtalanítás, kerttisztítás, fűka-
szálás. 06304294534

ÁLLÁS

Co2 hegesztő, robothegesztő 
munka nettó 2400Ft/óra, laka-
tos, munka nettó 2000Ft/óra 
bérezéssel. Munkavégzés helye 
Gödöllő. Utazási támogatás vagy 
díjmentes szállást biztosítunk. 
Cor-TexEuroKft. femmunka.eu@
gmail.com +3670-384-7636, 
+3620-370-5412

Szobafestésben jártas kol-
légát felveszek! Bajkó Ferenc 
06-20-9-235-243

Dorogi munkavégzésre, önál-
lóan dolgozni tudó technológi-
ai csőszerelőt, illetve betanított 
csőszerelőt rövid határidejű kez-
déssel felveszek! Bérezés meg-
egyezés szerint! Vasas József 
06-30/961-3647

Dorogon újranyíló autókozme-
tikába keresek gyakorlattal ren-
delkező alkalmazottat! Gál Csa-
ba 06 70 284 3198, 06 20 
590 9717

Süttői vendéglőbe szakács, 
pizzaszakács és konyhai mun-
katársat keresünk. Jankó Ven-
déglő 06-30-331-7437

Kőművest, kőműves segédet, 
festőt, villanyszerelőt felveszek! 
Hívj bizalommal! Gran Gen Ker 
Kft. +36-70/941-7152

Dorogi munkahelyre, betanított 
munkára,egy műszakos mun-
karendbe fiatalos csapatba jó 
kereseti lehetőséggel férfi mun-
kaerőt keresünk. Binder Bálint 
06303920959

Segédmunkást keresek jó kere-
seti lehetőséggel! Bakics Róbert 
06-30-6844733

Esztergomi fémipari cég keres 
kisebb alkatrészek (CO)hegeszté-
sére  megbízható kollégát. Állandó 
délelőtt, bér megegyezés szerint! 
Környékbeliek jelentkezését vár-
juk! Önéletrajzokat a kristof.tech-
nikus@gmail.com címre várjuk! 
Kürti Kristóf:+36-30-5120052

VEGYES

Gázkészülék alkatrészeket, és 
keringető szivattyúkat keresek. 
06-30/9503-134

Eladó elektromos fűnyíró, és  
nagyteljesítményű körfűrész! 
06-20-4959114

Esztergomi székhelyű Kft átadó! 
Ugyanitt nagyméretű sátor eladó. 
06-30-743-4506

Eladó 500 db kisméretű, pucolt 
tégla! 06-20-583-8987

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, kisgépe-
ket. 06-70/624-5475

Rock-Ola zenegépek (vurliczer) 
eladók.06 20 393-8977

Eladó: hűtőtáska, leander, antik 
fotelek, 46-os méretű, feke-
te kabátok (rövid, és egy hosz-
szú), illetve kézimunka fonalak. 
06-20-482-5769

Vásárolok mindenféle vete-
rán motorokat, alkatrésze-
ket. Simson, Jawa, Romet, stb! 
06706503168

ÁLLAT

Kiskutyák elvihetők. Hívni a 
következő számot lehet 0630/ 
4808208

TÁRSKERESŐ

Hatvanas, esztergomi férfi társat 
keres! 06-70-263-9409

80 éves 70 kg/150 cm esz-
tergomi hölgy megismerked-
ne hasonló korú, nem dohány-
zó, Esztergom környéki úrral. 
06-70-544-0255

72/172 erősen mozgássérült fér-
fi társalkodó szabadidőpartnert 
keres! 06-20-232-0252

ESZERGOMKERTVÁROS Féja Géza Közösségi Ház
2022. június 16. (csütörtök) 14.30-17.30

LEÁNYVÁR Művelődési Ház
2022. június 17. (péntek) 15.00-18.00

DOROG Művelődési Ház
2022. június 23. (csütörtök) 10.00-18.00

Keresd applikációnkat a Google Play-en, az App Store-ban és a Windows Marketplace-en
Az eseményhez itt lehet csatlakozni: 
Véradás Esztergom-kertvárosban | Facebook

www.veradas.hu
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PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, 
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,  

15 év garanciával, referenciákkal. 
Tetőfelújítások, átfedések, javítások. 

 Gyorsan, szépen, olcsón.

Tel.:06-20/328-0466

A KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

NYÁRI-ŐSZI előjegyzőknek 

2022. 06. 30-ig 

15-25%   kedvezmény! 
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hejjaker@gmail.com

Héjja Attila Tel: 06-20/95-65-276

Esztergom, Visegrádi út 177. Telephelyi kiszolgálással is várjuk 
kedves vásárlóinkat, kis és nagy tételben! EUTR szám:  AA5849006

TÜZI  FA   BRIKETT

MINŐSÉGI TŰZIFA AKCIÓ!!!

Homok, Sóder, Cement, Murva, Termőföld, Töltőföld

4 m3-től díjtalan házhoz 
szállítás, 20km-es 
körzeten belül!

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  21.900 Ft/m3

20 q-tól díjtalan 
házhoz szállítás, 

20km-es 
körzeten belül!

Ledvicei dió szén: 8.990 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  23.000 Ft/m3

Gyújtós fa: 950 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

89,9 Ft/Kg

Ledvicei dara szén: 8.640 Ft/q 86,4 Ft/Kg

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

Vállaljuk épületek, 
kerítések, garázsok 
BONTÁSÁT, továbbá 

kisebb GÉPIMUNKÁKAT, 
TÉRKÖVEZÉST, 

BETONOZÁST, egyéb 
KÔMÛVES MUNKÁKAT. 
Zöldhulladék kezelésével 

is foglalkozunk: 
FÛKASZÁLÁS, FAKIVÁGÁS stb.

Hívjon bizalommal! 
06-70-204-4859

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

www.opticworld.huAz ajánlat 2022. június 1. és augusztus 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

NAPSÜTÉS ÉS ÉLESLÁTÁS?
IGEN!

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ & UV SZŰRŐS

SZEMÜVEGLENCSE

20-40%
KEDVEZMÉNNYEL

VEZETŐ VILÁGMÁRKÁK

SZEMÜVEGKERETEI

50-70%
KEDVEZMÉNNYEL

NŐI   •   FÉRFI   •   GYEREK

akár

va
gy

KÁLYHAÉPÍTÔ
Esztergom és környéke

•Építés, átrakás, 
  tisztítás

•Javítás, bontás

•Anyagbeszerzéssel, 
  garanciával

•Ingyenes 
  felméréssel

06-30/7565-974

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

földkábel fektetés.
Mobil: 06-31/318-2609

Műkő, márvány, 
gránit síremlékek 

gazdag választékban. 

Műkő szimpla: 165 000 Ft-tól, 
Műkő dupla: 186 000 Ft-tól, 

GRÁNIT SZIMPLA ÉS 
DUPLA KAPHATÓ!  

Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián 
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95. 
06 33/455-643, 06-30/364-1028, 

www.lernerkofarago.hu

Síremlékek felújítása, 
egyéb kő és műkő munkák


