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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, Le-
ányvár, Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, 

Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, 
Pomáz, Sárisáp, Solymár, Szentendre, Tát, 

Tokod, Tokodaltáró, Visegrád. 
Minden pénteken 40 000 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.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etika-
ilag 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 fe-
lelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, 

vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes 
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcso-
latos jogvitákból keletkező következményeket és 

hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafikai megoldások, 

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

engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu
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A farsang története
A tél vége és tavasz kezdete már az ókori népek mindegyikénél is igen 
jeles ünnep volt. Ezt leginkább különféle maszkokba és jelmezekbe 
bújva ünnepelték. A kereszténység elterjedésével azonban Európában 
az ilyen típusú ünnepek gyakorlatilag eltűntek, és csak jóval később, 
a középkor végétől jelentek meg újra.

Az ünnepek eltűnésének oka, hogy mindig a lakomákkal, dorbézolással 
voltak összefüggésben ezek a mulatságok, melyek gyakran erőszakos 
cselekményekkel társultak, ezért próbálták visszaszorítani azokat.

Hagyományosan a farsangot a vidámság, a jelmezek, a finom 
ételek, bálok és mulatságok jellemzik. A farsanghoz nem kötődik 
a keresztény liturgikus naptárban vallási ünnep, hiszen alapvetően 
a néphagyományokra épül.  A farsang csúcspontja a karnevál, 
amit magyarul „a farsang farka” néven szoktunk illetni. Ez a 
húshagyókeddig tartó utolsó három nap, amely alkalmával mindig 
hatalmas mulatságokat és télbúcsúztatókat tartanak. Számos 
városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat, mint amilyen a 
riói, vagy a velencei karnevál, Magyarországon pedig erre az időszakra 
tevődik a mohácsi busójárás.

A magyar farsang
A farsang elnevezés a középkori német polgári körökből ered, de az 
Anjouk és Mátyás király udvarában is ünnepelték már, itáliai hatásra. 
A farsang nem csak a mulatozás, hanem a párválasztás időszaka is 
volt, és gyakran tartották ekkor a szerelmespárok az esküvőjüket. Erre 
utal az ünnepnapok elnevezése is, hiszen a menyegzős vasárnap volt a 
neve a vízkereszt utáni első vasárnapnak, míg a vővasárnapon, vagyis 
a farsangvasárnapon, az ifjú férj az após kontójára fogyaszthatott.

A falvakban a legények szervezték a bálokat, melyre az egész falu 
népe készült. A lányok bokrétát adtak szívük választottjának, aki, 
ha elfogadta a felkérést, azt a kalapjára tűzte farsangvasárnapon.

A farsangvasárnap a farsangi időszak végén lévő farsang 
farkának első napja. Nevezhetjük még csonthagyóvasárnapnak, 
ötvenedvasárnapnak, sonkahagyóvasárnapnak, hathagyó-
vasárnapnak, kilencben hagyó harmad vasárnapnak, de sokan 
ismerik piroskavasárnapként, vővasárnapként, sardóvasárnapként, 
vagy vajhagyóvasárnapként is.

Hétfő a farsang farkának középső napja, amikor az asszonyfarsangot 
tartották. Ezen a napon a hölgyek korlátlanul fogyaszthattak alkoholt, 
nótázhattak, és férfi módra mulatozhattak. Ezután húsvétig már tilos 
volt mulatozni, táncolni és esküvőket sem lehetett tartani.

A húshagyókedd a farsang, és egyben a farsang farkának utolsó napja. 
Ennek pontos dátuma mindig változó, hiszen 47 nappal előzi meg a 
húsvétot.  Ez a farsangtemetés időpontja, de ismerhetjük húshagyási 
kedd, farsangkedd, madzaghagyókedd  néven is. Ezen a napon égették 
el a kiszebábnak nevezett, szalmából készített bábut, amely a telet 
jelképezte.

A húshagyókeddet követi a hamvazószerda, amely a 40 napos 
nagyböjt kezdete. A keresztények ilyenkor nem esznek húst, nem 
mulatnak, és 40 napon át böjtöt tartanak, egészen húsvét vasárnapig.

Ahogy karácsonykor a betlehemezés, úgy farang idején is elterjedtek 
népi játékok. A Cibere vajda és Konc király egy Európa-szerte elterjedt 
dramatikus játék. Cibere vajda neve a böjti ételt, a ciberét jelképezi, 
Konc király pedig a húsos, zsíros ételeket. Ők ketten küzdenek meg 
egymással vízkeresztkor és húshagyókedden. A győztes kiléte nem 
volt titok, hiszen először Konc király, második alkalommal pedig Cibere 
vajda nyerte a párviadalt.

Erdélyben sok játék jelent meg a   leányfonókban, de a legények 
is kivették a részüket a farsangi játékokból. Az ő játékaik inkább 
ügyességi játékok és erőpróbák voltak. A lányok és a fiúk közös 
társasjátékai legtöbbször a párválasztást szolgálták. Gyakran 
zálogkiváltással, öleléssel, csókkal végződtek.  A fonók gyakori 
vendégei voltak az alakoskodások képviselői, a maszkurák, vagy 
más néven a maszkurások. Ők tréfás jelenteket adtak elő.

A farsangoló szokások elsősorban a falvakban és a városi polgárság 
körében terjedtek el. Az arisztokrácia körében inkább az itáliai eredetű 
karneválozás fényűző szokásai voltak népszerűek. Ez a kettősség 
manapság is jelen van, hiszen sokan farsangi bálokra járnak, míg 
mások busójáráson, vagy jelmezes mulatságokon vesznek részt.

Csallóközi eredetű népszokás, hogy a férfiak egy csoportja jelmezbe 
öltözik, gyakran női ruhákba, és házról-házra járva köszöntik a lakókat, 
gyakran muzsikusok kíséretében. Azonban ezek a vendégek nem 
igazán ügyelnek a házirendre. A házakban nagy felfordulást csinálnak, 
felborítják a bútorokat, kormot szórnak a falakra, mégis, a táncukért 
szalonnát vagy tojást kapnak a gazdasszonytól, melyet este, a közös 
mulatság közben fogyasztanak el.

A bakkuszjárás felvidéki eredetű adománygyűjtő köszöntés, felvonulás 
farsang idején, amikor is a férfiak szamárbőrbe bújtak vagy női ruhába 
öltöztek, így táncolták végig a falut. A fő céljuk a mulattatás volt, a 
cserében kapott ajándékokat pedig együtt fogyasztották el.

A régi, magyar népszokás szerint hamvazószerda előtti napon, azaz 
húshagyó kedden kellett elfogyasztani az utolsó húsételeket. Ezután a 
háziasszonyok a főzőedényeket a szokásosnál is alaposabban mosták 
el, nehogy hús- vagy zsírmaradványok kerüljenek a hamvazószerdával 
kezdődő nagyböjt ételeibe.

A hamvazószerda előtti csütörtököt tartják számon torkos csütörtök 
néven, amikor a vendéglők óriási engedményekkel várják a 
vendégeket.

A busójárás
A busójárás elsőként a 18. század végén jelent meg. A mohácsi sokácok 
jól ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő 
első holdtölte határozza meg. Korábban farsangvasárnap reggelétől 
húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. Azonban manapság, 
mivel az esemény nagyon sok érdeklődőt vonz, 3 nappal korábban, 
csütörtöktől elkezdődnek a rendezvények.

A felvonulás farsangvasárnap zajlik és a főtéren gyújtott óriási máglya 
körültáncolásával zárul. Kedden a főtéri máglyára helyezett, telet 
jelképező koporsó elégetésével és körültáncolásával búcsúznak a 
téltől, és köszöntik a tavasz eljövetelét. Mohácson a hagyomány 
eredetét a török kiűzésével szokták magyarázni. A monda szerint a 
Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült őslakos sokácok megelégelve 
a török elnyomást, ijesztő álarcokba öltöztek, és zajt keltő eszközökkel 
zavarták el éjszaka a törököket. A mohácsi busójárás 2009-óta szerepel 
az UNESCO Emberiség Szellemi Kulturális Örökség reprezentatív 
listáján

Karneválok vonzásában
A riói karnevál péntektől húshagyó keddig tartó, 5 napos 
ünnepségsorozat. Az első karnevált 1928-ban tartották. Hagyománya 
a portugál bevándorlókhoz köthető, akik már kétszáz évvel korábban 
is tartottak maszkos felvonulást Brazíliában.Az ünnepség csúcspontja 
a szambaiskolák jelmezes felvonulása.

A velencei karnevál a világ legrégebbi farsangi felvonulása. A kéthetes 
ünnepségsorozat hamvazószerda előtti napon zárul. A jelmezes 
kavalkádban fontos szerepet kapnak az alakoskodó játékok és a tűz. 
A karnevál utolsó napján búcsúznak el a Karnevál Hercegétől, aki egy 
szalmabábú, és máglyára vetik. Vele együtt tűzre vetik a rosszat, és 
ezzel mindenki megszabadul a bűntől. Ezzel a természet is kilép a 
télből és visszatér a tavaszba, az élethez.

Ikonikus farsangi fánk
Ha farsang, akkor finom lakomák, és természetesen fánk. A 
hagyomány szerint minél többet eszünk farsangkor, annál több lesz 
a termés, így nagyon komolyan kell venni ezt az időszakot. Régebben 
a tél vége az élelemből való kifogyást is jelentette, így a böjt nem 
jelentett nagy lemondást.

A farsang legismertebb és legkedveltebb étele a farsangi fánk. Sok 
elnevezése van. Erdélyi neve pánkó, a Felvidéken siskának hívják, 
a palócok pedig pampuskának nevezik. Általában könnyű tojásos 
tésztából készül, de létezik burgonyás- és csörögefánk is. Készülhet 
töltve vagy töltetlenül, ehetjük porcukorral vagy lekvárral, édesen 
vagy sósan, de az biztos, hogy bő zsírban vagy olajban sütjük ki.

Mint minden jeles alkalomhoz, a farsangi étkezésekhez is kötődnek 
babonák. A Szerémségben például azért készítettek fánkot, hogy 
a vihar el ne vigye a háztetőt. De a fánkot még a párkeresésbe is 
bevonták. A lányok fánkot adtak annak a fiúnak, akit kiszemeltek 
maguknak, a fiúk pedig fánkocskának becézték kedvesüket. Ha egy 
pár együtt tört ketté egy fánkot, az azt jelezte, hogy hamarosan össze 
fognak házasodni, sőt, a fánk oldalán körbefutó szalag a karikagyűrű 
jelképének számított.

Egyes források szerint a farsangi fánk Olaszországból származik, 
ahonnan Beatrix királyné közvetítésével került be Mátyás király 
udvarába. Akárhogy is került a köztudatba, ebben az időszakban 
nem szabad kihagyni sem a farsangi fánkot, sem azt, hogy jelmezbe 
bújva mulatozzunk át legalább egy farsangi éjszakát.

Forrás: https://www.agroinform.hu/gazdaelet/farsangi-hagyomanyok-amiket-nem-biztos-hogy-ismersz-53505-001
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Esztergomban garázs kiadó! (06-70-
941-7152

Albérlőt keresünk, középkorú egye-
dülálló, vagy pár személyében Mogyo-
rósbányára 1 szoba összkomfortos 
külön lakrészre /1 szoba,konyha, zu-
hanyzó Wc./ Érdeklődni önéletrajzzal 
lehet a megadott e mail-címen. partali.
tunde@gmail.com

Á L L Á S

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

Jogosítvánnyal rendelkező, jó teherbí-
rású férfi munkaerőt keresünk közepe-
sen nehéz, fizikai munkára. Hunmetal 
Kft. (06-70-673-7316

Kőművest, kőműves segédet, festőt, 
villanyszerelőt felveszek! Hívj bizalom-
mal! Gran Gen Ker Kft. (06-70-941-
7152

Szent Vince Idősek Otthona - Meg-
változott munkaképességű PORTÁS 
munkatársat keresünk 4 órában, fo-
lyamatos munkarendben, azonnali 
kezdéssel. Fényképes önéletrajzokat 
várunk a következő címre: munkaugy@
szentvinceotthon.hu

Dorogi fémipari cég CO hegesztőt és 
betanított munkatársat keres állandó, 
1 műszakos munkarendbe. Fémnet Kft. 
(06-30-869-8055

Azonnali kezdéssel megváltozott mun-
kaképességű munkavállalót keresünk 
kesztölci dohányboltba bolti kisegítő-
nek. Infi Kkt. (06-30-910-2664

Szerkezetépítésben jártas szakmun-
kást és segédmunkást keresünk 
azonnali kezdéssel Dorog térségébe. 
Bérezés megegyezés szerint. DKD Kft. 
(06-30-630-9627

Segédmunkást felveszek. GallCons 
Kft. (06-20-960-9621

J Á R M Ű

Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, 
oldalkocsit, motorkulit valamint ezek 
alkatrészeit. Érdekel fellelt, hiányos és 
romos állapotig is, pl.: Pannonia, Jawa, 
Velorex, Csepel, Zündapp, NSU, BMW, 
Simson. Házhoz megyek! Készpénzzel 
fizetek. (06-20-519-6079

Használt, és roncsautóját, személy-
autóját, és teherautóját adásvételi 
szerződéssel megvásárolom. (06-
20-509-0961

S Z O L G Á L T A T Á S

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyog-
hálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny 
szerelése - Nagy Sándor (06-20-
321-0601
Döntés nélküli favágás alpintechnikával! 
Veszélyessé vált fák lebontása, gallya-
zás, faápolás, veszélytelenítés. Precí-
zen, gyorsan, biztonságosan! (06-
30-619-7671
Duguláselhárítás (06-20-348-8720

Gázkészülék javítás, karbantartás! Kö-
rösladányi László (06-70-234-5724
Duguláselhárítás, csatornakamerá-
zás! (06-20-336-1583
Vállaljuk épületek, kerítések, ga-
rázsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, betono-
zást, egyéb kőműves munkákat. Zöld-
hulladék kezelésével is foglalkozunk: 
fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon biza-
lommal! (06-70-204-4859

Vállalok bármilyen ácsmunkát, tetőjaví-
tást, lapostető-szigetelést, cserepesle-
metelést, cseréptetőfedést, kúpkike-
nést, széldeszkázást, kéményszegést, 
ereszcsatornázást (tisztítást, javítást), 
bádogozást, garázsépítést, épületbon-
tást anyagbeszerzéssel, számlával. 
Hívjanak bizalomma! Kedvezmény 30 
%- 2023. január 31-ig. (06-30-889-
8756

Lapostető szigetelés (06-70-941-
7152
KÁLYHAÉPÍTŐ Esztergom és környé-
ke - Építés, átrakás, tisztítás, javítás, 
bontás - anyagbeszerzéssel, garanci-
ával, ingyenes felméréssel! (06-30-
756-5974
Házigondozást vagy gyerekfelügyele-
tet vállalok Esztergom és környékén. 
Délutáni órákban vagy hétvégén. Szak-
képzettséggel és gyakorlattal is rendel-
kezem.(06-70-338-0497

Ács, tetőfedő, bádogos munkák kivi-
telezése garanciával, tetőjavítás, akár 
azonnali kezdés. Anyagot biztosítunk. 
Márciusig 30% kedvezménnyel! (06-
30-467-9397

Lakatos ipari munkák, kapuk, kerítés, 
korlát stb. készítését vállalom. (06-
70-339-8955
Családi vállalkozasunk több évti-
zedes tapasztalattal segít otthonod 
felújitásában, esetleg új otthonod meg-
építésében. Bízd ránk! Hívj! (06-30-
132-5905

Tetőfedő, bádogos, ácsmun-
kát, kúpkikenést, széldeszkázást, 
cserepeslemezelést, trapézlemeze-
lést, ereszcsatornázást, tetőjavítást, 
cseréplécezést, tetőtéri hőszigetelést 
anyagbeszerzéssel vállalom. Kiszállás 
ingyenes. (06-30-749-5485, 06-70-
257-8945

Ács, tetőfedő, bádogos mesterek 
vállalnak tetőbeázás megszüntetést, 
ereszcsatorna javítást, új tető készí-
tést, fedést cserepeslemezből és más 
anyagból is, széldeszka cseréjét, ja-
vítását, lemezelést, új ereszcsatorna 
rendszer kiépítését. István és Társai 
(0630-919-4694

Új tető készítés, régi tetők felújítása, 
bádogos munkák, cserepeslemez fe-
dés. Nyugdíjasoknak személyre sza-
bott akció. S.O.S. munka Tel: 06-70-
904-9096, (06-30-553-1342

Garanciával vállalunk tetőfedést, tető-
felújítást, tetőszigetelést, bádogozást, 
palatető felújítást. Azonnali kezdéssel! 
(06-70-743-8780
Kerítésépítés A-Z-ig, térkövezés, csa-
tornázás, betonozás, aszfaltozás ked-
vező áron! (06-70-770-3547, iroda@
betonaszfalt.hu

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Palatetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése. Ingyenes 
felmérés. (06-70-235-6468
Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel. Cserepes lemez-
ből, cserépből, zsindelyből, lapostető 
szigetelés. (06-70-407-7750

Tetőfedő mester vállal bádogos, ács 
munkát, cseréplemez átrakást, cserép-
lécezést, kisebb tetőjavítást, lapostető 
szigetelést anyaggal együtt is. Ingye-
nes felmérés, azonnali kezdés. (06-
20-240-1572

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, kúpkikenést egyéb javí-
tásokat vállalok. Országosan kiszállás 
ingyenes. Kedvezmény 15% 2023. ja-
nuár 31-ig. (06-20-225-6401

Megdőlt, veszélyes fák, tuják, bokrok, 
fenyők kivágása. Kosaras autó bérelhe-
tő 18 m-ig. (06-70-316-2909; 06-20-
254-0322

Á L L A T

1 éves vörös tojótyúkok 10 db-tól in-
gyenes házhozszállítással, februári 
hónapra megrendelhető 880 Ft/db. 
(06-20-214-7787

V E G Y E S

Eladó: régebbi heverő, 2 fotel, sarokka-
napé, illetve egy férfi, váltós kerékpár. 
(06-20-268-5533 - kiemelés
Eladó: Heverőnek szétnyitható kanapé, 
37-es nagyon szép, téli, bundás hóta-
posó, 2 db fotelágy. (06-20-362-
8697
Keresek elektromos kerékpárt! (06-
20-362-8697

Idősek gondozását akár ottlakással, 
illetve magánházak takarítását válla-
lom Esztergomon belül! (06-70-403-
1226
MTD fűkasza olcsón eladó! (06-20-
362-8697
Vásárolok Simson, Mz, Jawa, stb! Ol-
dalkocsit, motorkulit, blokkot, fővázat. 
(06-70-650-3168
Vásárolok dunnákat, párnákat, öreg 
bútorokat, festményeket, porceláno-
kat, faliórákat, hagyatékot (06-30-
469-1461
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2023-as parkolási rend Esztergomban
A 2022. október 27-én tartott rendkívüli ülésén Esztergom Megyei Jogú Város képviselő-testülete 
módosította a parkolásról szóló rendeletet, melynek értelmében 2023. január 1-től több ponton 
is módosult az esztergomi parkolás – közölte az esztergom.hu

Esztergomban a 2020-as adatok szerint 16.171 regisztrált személygépjármű és hozzávetőleg 
1200 fizetős parkolóhely van. A forgalmi rend változásai és az aktuális parkolási gyakorlat fi-
gyelembevételével a tavalyi évben szükségessé vált az eddig meglévő 2018-as parkolási rende-
let módosítása, melyről korábban már részletesen beszámoltak. 

Ingyenessé válik a parkolás azoknak, akik a lakóingatlanuk területén nem rendelkeznek gépjármű 
tárolására alkalmas területtel. Lakcímenként egy darab, két utcára érvényes várakozási engedély 
váltható. Változik a Bástya parkoló és a kórház előtt a Petőfi Sándor utcán lévő parkoló használa-
ta. Ezekben a parkolókban nem lesznek érvényesesek az egész városra vonatkozó parkolóbé-
rlet, azonban az ott élők lakossági parkolóbérletei továbbra is elfogadottak lesznek. A Bástya 
parkolóban a jeggyel történő várakozást 3 órában maximalizálja a rendelet. Jelentősen emel-
kednek a nagycsaládosoknak és tartósan beteg gyermeket nevelőknek adott kedvezmények.

Ezzel egy időben azonban emelkednek a jegy- és bérletárak. A jelenlegi bérletek áremelésének 
háttere: az éves parkolási bérlet ára az esztergomi lakcímmel rendelkezők számára 2017-től csök-
kent 15.000 Ft-ra, előtte 30.000 Ft volt, a képviselő-testület gyakorlatilag 5.000 forinttal emelte 
az 5 évvel ezelőtti - nyomott - árakat. Ezek az árak még mindig messze elmaradnak a hasonló 
méretű megyei jogú városok áraitól.

A bérletek értékesítése 2023. január 9-én elindult. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében 
az értékesítő Gran Parkoló Kft. Deák Ferenc utca 4. szám alatti ügyfélszolgálatának nyitvatartása 
2023. január 10-től február 17-ig a következők szerint módosul: Hétfő: 8-12 és 13-18, Kedd: 
7-12 és 13-16, Szerda: 8-12 és 13-18, Csütörtök: 8-12 és 13-16, Péntek: 7-13, Szombat: 9-12.

A módosítások miatt 2023. január 20-ig türelmi időszak lép életbe Esztergomban, a 
parkolóőrök csak figyelmeztetést helyeznek majd el a gépjárműveken.

A várakozási engedélyek ügyfélszolgálaton történő kiváltásához szükséges:

Minden esetben a gépjármű forgalmi engedélye, vagy annak fénymásolata,
esztergomi lakosok esetében a lakcímigazoló kártya / régi típusú személyi igazolvány, vagy an-
nak fénymásolata,
esztergomi vállalkozói kedvezmény nyújtásának feltétele a forgalmi engedélyben a vállalkozás 
székhelyeként az esztergomi cím feltüntetése,
nagycsaládos kedvezmény igénybevételekor az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője által kiállított igazolás a gépjármű üzembentartójának nevére,
meghatalmazás, amennyiben az ügyintézés nem személyesen történik.
Az esztergomi lakosoknak járó kedvezmények igénybevételének feltételei 2023-tól a 
következőképpen változnak:

A lakossági, 2 utcás várakozási engedély már ingyenes igényelhető, azonban csak a területen ál-
landó lakcímmel rendelkezők igényelhetik, és lakcímenként legfeljebb 1 gépjárműre
a teljes városra érvényes várakozási engedély díjából a helyi lakosok legfeljebb 2 gépjármű - 
amennyiben igényeltek ingyenes, 2 utcás engedélyt, úgy már csak 1 gépjármű - várakozási enge-
délyére kaphatnak kedvezményt.
A lakossági bérlet igényléséhez szükséges nyilatkozatot itt töltheti le. A gyorsabb ügyintézés 
érdekében célszerű a már előre kitöltött dokumentumot magunkkal vinni. Az aktuális árakról 
részletesen az üzemeltető oldalán tájékozódhat.

Fotó, forrás: esztergom.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.:06-20-931-3152

A KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI 
előjegyzőknek  2023. 01.15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

KÜLSŐ TATAROZÁS

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.

TAVASZI ELŐJEGYZÉS 
2023. 01.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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