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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: 

Frissen    érkezett    Ledvicei    dió:     12.900 Ft/q - 129,0 Ft/kg 

Frissen    érkezett      Ledvicei     dara:     12.900 Ft/q-129,0 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
Akác, Bükk, Kőris, Tölgy, Gyertyán, Csertölgy: 33.900 Ft/m3

Csomagolt HÁLÓS tűzifa: 69.900 Ft/1,7 ömlesztett m3

Fabrikett: 190 Ft/Kg

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!

ZÁRTSZELVÉNY, LAPOSACÉL, 
SZÖGACÉL, BETONACÉL, 

KÖRACÉL, ACÉLCSÔ, 
ACÉLLEMEZ, NÉGYZETACÉL, 

HORGANYZOTT CSÔ.
Rozsdamentes lemez, kör, 
lapos, csô, zártszelvény...

T-18 fehér és téglavörös trapézlemez raktárról 2000mm 
3000mm 4000mm bruttó 5.080,-/nm (10 év garancia)

Kétoldalon UV védett víztiszta 10mm üregkamrás 
polikarbonát lemez br. 5.820,-/nm 2,1x4-5-6 m hosszban.

Unifer Kft. Esztergom-Kertváros, 
Kesztölci út 15. 33/419-412

Nyitva: H-P: 7-16, Szo: 8-12
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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
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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

- TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ
- RAKODÓGÉPKEZELŐ

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

Amit kínálunk neked:Feladatok:

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

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

Jelentkezz! Munkarend:
2 műszakos (napi 8 óra, 
   heti 40 óra)

Érdeklődni: Hétköznap 8.00-16.00 óráig.
Tel.: Tóthné Marika 06 70 410 5069

E-mail: tothne@rlphigienia.hu

TAKARÍTÓKAT 

Esztergomi illetve Esztergom-Kertvárosi 
munkahelyre megbízható, munkájára 

igényes

keresünk állandó délelőttre és 
állandó délutánra.

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! 
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Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

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 következményeket 

és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent gra� kai  megoldások, szerzői 
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhaszná-
lásához a szerkesztésért felelős személy engedélye 

szükséges!

www.szuperinfo.hu

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: Dorog, Bécsi út 40.Tel.: +36-33/403-703  
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

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,
    igény esetén szállás biztosítása

Várjuk jelentkezését az alábbi
06-20-381-3818 telefonszámon.

RIDE IN Kft.
Esztergomi

munkahelyre
keres munkatársakat

az alábbi munkakörre:

A Weldmont Kft. felvételt hirdet 
esztergomi telephelyére a 

következő pozíciókra: 

· CNC MARÓS

· LÉZERGÉP 
KEZELŐ

· HEGESZTŐ 

MUNKALEHETŐSÉG!

Jelentkezés módja: küldje el fényképes önéletrajzát 
a  toborzas@weldmont.hu e-mail címre!

Csévi Likôr Kft.

keres
FÔBB FELADATOK:
kimenô ,bejövô áru kezelése, 
   raktárban való mozgatása

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes jövedelem
kiszámítható munkaidô

MINIMUM ELVÁRÁS:
középfokú végzettség
targoncavezetô jogosítvány

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a info@cslf.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

RAKTÁROST

Tokodaltáró

Tel: 06-20-365-9493

keres önmagára, és munkájára igényes   

NŐI KONYHAI 
MUNKATÁRSAT 

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!
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KÁLYHAÉPÍTÔ
Esztergom és környéke

•Építés, átrakás, 
  tisztítás

•Javítás, bontás

•Anyagbeszerzéssel, 
  garanciával

•Ingyenes 
  felméréssel

06-30/7565-974

Indul a  37.

BORSZŐLŐ 

vásár a S.A.S.I. 
Zöldségesnél!!!

Cím: Esztergom, Barkóczy út 5. 
(Szentgyörgymező)

Tel.: 06-30/408-35-81, 
06-30/267-06-83

8-17h-ig

KÉZZEL SZEDVE, NYITOTT 
LÁDÁKBAN SZÁLLÍTVA!

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

MÁR RENDELHETŐ 
FAJTÁK:

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

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.

ŐSZI előjegyzőknek 

2022. 08. 31-ig 

15-25%   kedvezmény! 

Tölgy, bükk, gyertyán, 
kőris, akác: 

30.000 Ft/m3

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

20 km-ig díjtalan házhoz szállítás!

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

80
37

81

Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt

TŰZIFA!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)

33 000 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

FABRIKETT 190 Ft/kg
Rendelésfelvétel H-P: 08-17-ig
4m3-től, 20 km-es körzetben díjtalan kiszállítás

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

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!

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/ 
25.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

30.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
31.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

 Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

Tel: +36-20/417-2969

HÁZI VÍZMŰ 

SZIVATTYÚ 
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Apróhirdetések

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

 B A R T A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936; 
Web: bartaingatlan.hu
E-mail: info@bartaingatlan.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.

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: bartaingatlan.hu
E-mail: info@bartaingatlan.hu

INGATLAN

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: bartaingatlan.hu
E-mail: info@bartaingatlan.hu

ÁLLÁS

Racing Büfé (Tokodaltáró) önma-
gára, és munkájára igényes női, 
konyhai munkatársat keres.  
06-20-365-9493

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

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

Süttői vendéglőbe szakács, 
pizzaszakács, konyhai munka-
társat és pizzafutárt (saját autó-
val) keresünk. Jankó Vendéglő  
06-30-331-7437

Segédmunkást keresek jó kerese-
ti lehetőséggel Dorog és környékén! 
Bakics Róbert  06-30-6844733

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZ-
FELÚJÍTÁSBAN jártas, tapasztalt 
embereket keresünk Esztergom 
és környékén! Kiemelkedő fizeté-
si lehetőség! Csak tapasztalt, meg-
bízható emberek jelentkezését vár-
juk, hosszútávra! Juhász László  
06-20-265-8016

Jogosítvánnyal rendelkező segéd-
munkást felveszek  GallCons Kft.  
06/20 960 9621

Szent Vince Idősek Otthona sza-
kácsot, konyhai kisegítőt (folyama-
tos munkarend) keres azonnali kez-
déssel. Bérezés megegyezés szerint. 
E-mail: szvo.munkaugy@gmail.com, 
06 20 775 2388

Gipszkartonozásban jártas, 
vagy az iránt érdeklődő mun-
katársat felveszek! Kiss Péter   
06-20-938-0123

Dorogi munkahelyre, betanított mun-
kára, egy műszakos munkarendbe 
fiatalos csapatba jó kereseti lehe-
tőséggel férfi munkaerőt keresünk.  
06303920959 Binder Bálint

ÁLLAT

KUKORICÁN NEVELT vágnivaló csir-
ke eladó konyhakészen is. Pomáz, 
Bethlen G. u. 1/a.  06-26/325-869

1éves vörös tojótyúkok, 10 db-tól 
ingyenes szállítással 700 Ft/db.  
06-20/214-7787

SZOLGÁLTATÁS

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

Vízvezeték szerelés, konyhai illet-
ve fürdőszobai szerelvények javítása 
cseréje.  06(30)682 -9631

Duguláselhárítás  06-20-348 
-8720

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

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

PALATETŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel.Ingyenes árajánlat készí-
tés.  06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, harmónikajtók, javítása, készí-
tése! Nyílászárók szigetelése, 
passzítása, beállítása, zárvasalat, 
szellőzőbeépítés! Penészmente-
sítés www.peneszeltavolitasa.hu  
06(30)294-6022

Ácsmunkát, bádogosmunkát, tető-
fedést, tetőjavítást, ereszcsatorná-
zást, cserepeslemezelést, széldesz-
kázást, tetőáthajtást, lapostető-szi-
getelést, egyéb kisebb javításokat 
vállalok.  06-20-917-2422

Ácsmunkát, tetőjavítást, tető-
fedést, bádogosmunkát, csere-
pes-lemezelést, ereszcsatorná-
zást, széldeszkázást, tetőáthajtást, 
lapostető-szigetelést, kúpkikenést, 
egyéb javításokat vállalok. Orszá-
gosan kiszállás ingyenes. Kedvez-
mény 15% 2022. szeptember 30-ig.  
06-20-225-6401

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, beto-
nozást, egyéb kőműves munkákat. 
Zöldhulladék kezelésével is foglalko-
zunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hív-
jon bizalommal!  06-70-2044859

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

Lapostető szigetelés  +36-
70/941 -7152

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

GÁZTŰZHELY BEÜZEMELÉSE, ÉS 
JAVÍTÁSA!  06-30-9-503134

Lakás-, ház-, ipari létesítmény fel-
újítás, átépítés, külső-belső mun-
kák!  06-30-875-6655

Fűkaszálás, kerttisztítás.  0630 
4294534 

Szobafestés, mázolás, dryvit, bur-
kolás, zsaluzás, betonozást vál-
lalunk.  06308115288 Révész 
Ferenc 

Villanybojler tisztítást, javítást vál-
lalok rövid határidővel Esztergom és 
környékén.  30/229-12-23

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

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

NYÁP! Nyílászárók szigetelése, 
passzítása, beállítása, zárvasalat, 
redőny, rovarháló, árnyékoló, har-
monikaajtó javítás, készítés!Szellőző 
beépítés! Penészmentesítés. Tele-
fon:  0630/2946-022, www.
peneszeltavolitasa.hu

Aszfaltozás és építőipari mun-
kák A-Z-ig, kedvezménnyel!  
06(70)905-3473, sztrada-ep@
freemail.hu

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

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, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sor-
ház, 448m2 kerttel, 4 szoba, nettó 
161m2 lakószínt, étkező konyhás, 
2 fürdőszobás, két pince, garázs, 
melléképületek. Fűtése fa elgázosító 
kazánnal és cserépkályháról is. Gáz 
bevezetve. Nyílászárók műanyag-
ra cserélve. A homlokzat és a tető 
frissen szigetelve. Irányár: 75MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergomban 95m2 két 
szintes, sorházi lakás, 3 hálószoba 
+ nappali, mind két szinten fürdő + 
wc, jó állapot, kis előkert, garázs. 
Irányár: 60MFt 20/336-4936

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

Esztergomban építési telek eladó. 
Panorámás kilátással a Kaán út Víz-
torony út sarkán, 1109m2, Ár: 26 
MFt 20/421-4557.

Kiadó Esztergomban, a kórház 
közelében, 1+fél szobás új építé-
sű bútorozott lakás. Két havi kaució 
szükséges. Gáz fűtés+ klíma, olcsó 
rezsi. Bérleti díj 130’000 Ft/ hó + 
rezsi. 20/421-4557

Kiadók Esztergomban,.1-2 szo-
bás bútorozott, igényesen fel-
újított, berendezett lakások. Két 
havi kaució szükséges. Bérleti 
díjak: 130- 150,000 Ft/ hó+ rezsi. 
20/421-4557

Eladó Esztergom déli város-
részén, két szintes családi ház, 
309m2 telken, 4 szobás, 130 m2 
lakrész. Kocsi beálló a fedett kapu-
aljba, gondozott kert, melléképület 
kis pince, gáz központifűtés. Irány-
ár: 80 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Dorog város központi részén 
több funkciós célra alkalmas épület. 
345 m2 alapterületen 117 m2 pin-
ce szint, felette a földszinti részen 
276 m2 eladó tér, lift, előkészítő, 
mosdó wc. Az emeleten cukrász-
da, konyha étteremként funkcionált, 
női-férfi mosdókkal 266 m2. Tető-
térben előtér galéria, iroda, lakások, 
mosdó wc. 267m2. Részben jelen-
leg is működő részekkel. Tovább-
ra is alkalmas üzleti célra, illetve 
lakások kialakítására is alkalmas. 
Ár: 210 MFt. 20/ 336-4936

Eladó Esztergom történelmi város-
részében, a belvárosban, 2 szo-
bás, 47m2 I. emeleti lakás. Egye-
di elhelyezkedése miatt gyalog 2 
percre a kis-Duna sétány, a lakás-
ból a Bazilika, a Szent Tamás hegyre 
néző panorámával, gyalog 2 perc-
re a városközpont, a közelben az 
élményfürdő és a Mária Valéria 
híd. Fűtése 2 db cserépkályháról, 
és egy elektromos panellel is. Ár: 
34,7 MFT. 20/421-4557

Eladó Esztergomban a Csenkei 
hídnál, családi ház, zöldöveze-
ti környezetben 900m2 parkosított 
telken: 180m2. 3 szoba + nagy nap-
pali, téli kert, 2 fürdőszoba. Épület 
alatt 2 kocsi beállós garázs+ 35m2.
gardrób, kazánház. Szigetelt hom-
lokzat, fa nyílászárók. Fűtése, villany 
központi, + fa elgázosító kazánnal 
és klímával 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 Esztergom belvárosában, 
580m2 zárt udvaros telekkel, egy 
szintes 200 m2 beépített 5 szobás, 
2 konyhás, 2 fürdőszobás, két gene-
rációs családi ház. Öszközművel 
rendelkezik. Fűtése gáz központi, 
és cserépkályhával is. Irányár: 140 
Millió Ft 20/336-4936

Esztergom, Szamárhegy Csenkei 
híd felőli oldalán eladó nyaraló- 
hétvégi ház. Telek mérete 1004m2 
a nyaraló két szintes tégla építé-
sű, fűthető, 4 fél szobából áll. Víz 
ellátás 44 méter mély kútról, derí-
tővel ellátva. Irány ár: 28 MFT. 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a Tesco kör-
nyékén két szintes családi ház, nagy 
garázs, az épület alatt szuterén. A 
telek területe 635m2. A két lakó-
színt 2x80 m2, nagy nappali és 
4 hálószobával. Irány ár: 80 MFt 
20/336-4936

 Eladó Esztergomban 2001- ben 
épült pincesoron lévő pince, prés-
ház és 2 szobás lakó ingatlan. 473 
m2 telekkel. Fűtése gáz központi, 
és klímával is. Nagy 40m2 prés-
ház, fűthető tégla kályhával, nagy 
terasz, nagy pincével. Ár: 39,9 MFt. 
20/421-4557.

Eladó Esztergomban a Déli város-
részen egyszintes családi ház. 608 
m2 telken 3 szobás 103m2 lakó 
épülettel. Az épület 1970-es évek 
közepén épült egy része alatt pin-
ce, kazánházzal. Az udvarban táro-
ló vagy garázsként is használható 
épület. Fűtése vegyes központi. Ár: 
40 MFt. 20/421-4557

Sárisápon 1047 m2 telken, 3 szo-
bás, 1 szintes, 90m2 es paraszt ház 
szerű családi ház eladó. Mellék épü-
letek, garázs. A központi fűtése kap-
csolható gáz- és vegyes tüzelésű 
kazánok között. A melegvíz, gázka-
zánról és éjszakai árammal működ-
tetett villanybojlerről is megoldott. 
A faluban gyerek orvos, felnőttor-
vos, fogorvos, gyógyszertár, bölcső-
de, óvoda, iskola van. Irány ár: 25 
MFt. 20/421-4557.

Táton eladó családi ház 674m2 tel-
ken lévő, 2 szobás 90m2 tégla épí-
tésű felújítandó, bővithető ingatlan, 
ipari áram, műhely, fedett tárolók, 
kocsi beálló. Gáz és vegyes közpon-
ti fűtés. Épület egyrésze alatt pince. 
Ár: 36 MFt. 20/421-4557.

Eladó lakás Esztergom-kertváros-
ban 65m2, 2 nagy szobás, nagy 
konyhás I. em. Gáz központi fűté-
ses, szigetelt homlokzat, olcsó rezsi. 
Ár. 25 Millió Ft 20/421-4557

Építési telkek eladók Esztergom-
ban a Felső-Kenderesi úton, 1100 
m2, öszközmű lehetőség adott. 
Irányár: 22MFt. 20/336-4936

BÉRLEMÉNY

40-60 év közötti, vagy nyugdíjas 
egyedülálló, leinformálható hölgy 
részére biztosítunk lakhatást (1 szo-
ba/konyha/fürdőszoba) jó szellemi 
és fizikai állapotban lévő idős hölgy 
gondozásának fejében Mogyorósbá-
nyán. Önéletrajzot kérünk küldeni 
a partali.tunde@gmail.com e-mail 
címre.

Esztergomban garázs kiadó!  
06-70-941-7152

Kiadó Esztergomban bútorozott, 
két szoba, öszkomfortos 100 nm-es 
lakás párok, vagy 3 diáklány részé-
re. Bérleti díj rezsivel együtt + 1 havi 
kaució!  06-30-557-4301

külső-belső munkák! 

06-30-875-6655

Lakás-, ház-, 
ipari létesítmény 

felújítás, átépítés, 
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LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Esztergom-Kertváros
Damjanich u. 143.

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!

 

Normál kupon 10.000, arany kupon 30.000 forintonként jár.
Augusztus hónapban a normál kupon 650, az arany kupon 3200 forintot ér!

KŐMŰVES MUNKÁK A-Z-ig
- Bontások, hőszigetelés, dryvit, 

vízszigetelés,
- Terméskőburkolás, lábazatok,
külső- belső falak, kerítések, stb. 

- Zsalukő kerítések, 
- Szeletelt tégla burkolás

kívül-belül, 
- Kocsibeállók, járdák, 

- Kisebb épületek, melléképüle-
tek, falak  bontása átalakítása

Garantált minőség korrekt áron
Hívjon bizalommal!

Balogh Egon Egyéni Vállalkozó 
Tel.: 06-20/964-6640

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

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

Gyors és 
precíz 

kivitelezés!

Burányi Zoltán
+36-20/368-6892

BORSZŐLŐ 
VÁSÁR

◆ Merlot
◆ Blauburger
◆ Zweigelt
◆ Oportó
◆ Kékfrankos
◆ Cabernet 
   Savignon
◆ Cabernet Franc
◆ Otelló

◆ Bianka
◆ Aletta
◆ Medina
◆ Szürkebarát
◆ Király Lányka
◆ Egri Lányka
◆ Hárslevelű
◆ Zöld Veltelini
◆ Olaszrizling
◆ Savignon Blanc

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

A
A

 585 1199

FAKERÍTÉS
FA TERASZBURKOLAT
PARADICSOMKARÓ 

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

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

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.

ŐSZI feliratkozóknak
2022.08.31-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

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

TÉRKÖVEZÉST, 
KAPUBEJÁRÓK 

KÉSZÍTÉSÉT-
FELÚJÍTÁSÁT 

vállalom rövid határidőn 
belül, garanciával, 

számlaképesen, 
ingyenes helyszíni 

felméréssel.

Elérhetőség: 
+3630/361-0573

19kunzoltan82@gmail.com
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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

Zsalukő, Sóder, Cement, Murva, Termőföld, Töltőföld

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

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  29.900 Ft/m3

20 q-tól díjtalan házhoz 
szállítás, 20km-es 

körzeten belül!

Ledvicei dió szén:     11.900 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  30.900 Ft/m3

Gyújtós fa: 990 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

119,0 Ft/Kg

Ledvicei dara szén:  11.900 Ft/q 119,0 Ft/Kg

LIGNIT rendelhető!!!

Duguláselhárítás, Kamerás csa-
torna vizsgálat! Elvégzett munka 
esetén kiszállási díj nélkül! Gyu-
ri megoldja! Legyen az Ö dolga!  
06-30/293-4774”

VEGYES

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

Simson, Romet Pony, Mz, Jawa, 
keresek mindenféle motorkerék-
párt, alkatrészt.  06706503168

BORSZŐLŐ VÁSÁR! Kedves régi 
és új vásárlók! Idén is megrendel-
heti vörös vagy fehér szőlő fajtát! 
Ugyanitt mustot vagy bort is vásá-
rolhat! Érdeklődni: Leányvár, Fara-
gó László  06-30-473-8004, 
06-30-967-6933

Öregség miatt ELADÓ szőlődará-
ló, kézi palackozó, üveg ballonok, 
demizsonok.  06-33-314-877

BONTOTT hókotrógépek, sószóró-
gépek, illetve takarítógépek (kézi 
és gépi) alkatrészei nagyon sok 
típushoz szezon előtti, AKCIÓS áron 
eladóak!  06-20-374-1587

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Eladó újszerű állapotú, garázs-
ban tartott, 2 éves, automata 
Grandland X Opel személygépko-
csi, benzines, 1800 km óraállással.  
06-30-181-8508

Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, oldalkocsit, motorkulit vala-
mint ezek alkatrészeit. Érdekel fel-
lelt, hiányos és romos állapotig is, 
pl.: Pannonia, Jawa, Velorex, Cse-
pel, Zündapp, NSU, BMW, Simson. 
Házhoz megyek! Készpénzzel fize-
tek.  06-20/519-6079

Használt, sérült és roncsautóját 
(trailerrel is elszállítva) adásvéte-
li szerződéssel megvásárolom .  
06-70/368-3171

RÉGISÉG

Régiség FELVÁSÁRLÁS! www.
antikceg.hu Apróbb tárgyaktól a 
bútorig! Teljes hagyatékot! Gyűj-
teményeket! Készpénz fizetéssel! 
Jakab Dorina:  06203651042

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.

ŐSZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 08.31-ig 15-25%-os kedvezmény!

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