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Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!
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Szentendre, Pilisvörösvár, Esztergom és térsége

IMPRESSZUM

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 

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, etikailag kifogásolható hirde-
tések 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 grafikai megoldások, szerzői jogvédelem alatt 

állnak! Máshol történő felhasználásához a szerkesztésért felelős személy 
engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu



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.

ŐSZI-TAVASZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 10.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

2022. október 7.4



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-TAVASZI 
előjegyzőknek  2022. 10. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

52022. október 7.



MEGÚJULTUNK: www.banszky.hu 
1998-óta az Önök szolgálatában. 24 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN
ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog,  Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

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

ApróhirdetésekApróhirdetések
I N G A T L A N

B É R L E M É N Y

KIADÓ 38 m2-es üzlethelyiség Eszter-
gomban, a Kossuth Lajos utcán az ék-
szerbolt és a mélygarázs között. (06 
(30)525-4523

Á L L Á S

Esztergomi fémipari cég keresi kis 
alkatrészek CO hegesztésére munka-
társát. Fémiparban szerzett tapaszta-
lat és hegeszteni tudás előny! Állandó 
délelőtt, bér megegyezés szerint! Kör-
nyékbeliek jelentkezését várjuk! Kürti 
Kristóf (06(30)512-0052

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

J Á R M Ű

Használt, és roncsautóját, személyau-
tóját, és teherautóját adásvételi szerző-
déssel megvásárolom. (06(20)509-
0961

S Z O L G Á L T A T Á S

Vízvezeték szerelés, konyhai illetve für-
dőszobai szerelvények javítása cseréje. 
(06(30)682 -9631

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

Duguláselhárítás (06(20)348-8720
Fűkaszálás, kerttisztítás. (06(30) 
429-4534 

PALATETŐ bontás nélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindellyel. In-
gyenes árajánlat készítés. (06(30)229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu
Házigondozást vagy gyerekfelügyeletet 
vállalok Esztergomban. Délutáni órák-
ban vagy hétvégén. Szakképzettséggel 
rendelkezem.(06(70)338-0497

Kőműves munkát vallalok, reális áron. 
Térkő, falazás, vakolás, betonozás,stb 
kisebb, nagyobb munkákat is. (06(30) 
090-0368 Mészáros Sándor 

Ács, tetőfedő, bádogos vállal régi tető 
felújítást, új tető készítést, mindenféle 
bádogosmunkát, ereszcsatorna szere-
lést, felújítást, házszigetelést. Kisebb 
munkákat is elvállalunk. (06(30)499-
3104, 06(20)565-9064
Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszapta-
lanítást, kútmélyítést, valamint fakivá-
gást vállalok. (fenyő, fió stb.) (06(30) 
951-0378

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával! (06(70)233-0673
Duguláselhárítás, Kamerás csator-
na vizsgálat! Elvégzett munka esetén 
kiszállási díj nélkül! Gyuri megoldja! 
Legyen az Ö dolga! (06(30)293-4774

Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfe-
dést, tetőjavítást, ereszcsatornázást, 
cserepeslemezelést, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
egyéb kisebb javításokat vállalok. 
(06(20)977-2731

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel. Cserepes lemez-
ből, cserépből, zsindelyből, lapostető 
szigetelés. (06(70)272-4907

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

Ácsmunkát, cserepeslemezelést, 
bádogosmunkát, tetőáthajtást, SOS 
tetőjavítást, verébdeszkázást, eresz-
csatornázást, komplett tetők készítését 
A-Z-ig, anyagbeszerzéssel vállalom. 
Kedvezmény 15% 2022. október 31-ig. 
(06(30)294-3008

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
kúpkikenést, egyéb javításokat válla-
lok. Országosan kiszállás ingyenes. 
Kedvezmény 15% 2022. október 31-ig. 
(06(20)225-6401

V E G Y E S

Esztergomban eladó 1 db 
szétnyithatós, ágyneműtartós heverő: 
40000 Ft, és egy fémvázú, fabetétes 
franciaágy, két matraccal 140x200 cm: 
80000 Ft.(06(30)689-9746
Ingyen elvihető 2 db ágyneműtartós, 
használt heverő. (06(30)403-1431
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, kisgépeket. 
(06(70)624-5475
Vásárolok veterán motorokat, alkatré-
szeket. Simson, Romet, Mz, Jawa, stb! 
(06(70)650-3168 

R É G I S É G

Esztergomban, Szentgyörgy-mezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 
448 m2 kerttel, 4 szoba, nettó 161 
m2 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: 75 MFt. 
(06(20)336-4936
Eladó Esztergomban a kórház köze-
lében 1970-ben épült kétszintes fel-
újítandó 100 m2 3 szobás családi ház. 
Telek területe 369 m2, fedett kapualj. 
Gázfűtés pince, melléképület, garázs, 
zárt udvar. Irányár: 70 MFt. (06(20) 
421-4557
Eladó Esztergom déli városrészén, 
két szintes családi ház, 309 m2 tel-
ken, 4 szobás, 130 m2 lakrész. Kocsi 
beálló a fedett kapualjba, gondozott 
kert, melléképület kis pince, gáz 
központifűtés. Irányár: 78 MFt. (06 
(20)336-4936
Eladó lakás Esztergom-kertváros-
ban 65 m2, 2 nagy szobás, nagy 
konyhás I. em. Gáz központi fűtéses, 
szigetelt homlokzat, olcsó rezsi. Ár: 
25 MFt. (06(20)421-4557
Eladó Esztergom történelmi város-
részében, a belvárosban, 2 szobás, 
47 m2 I. emeleti lakás. Egyedi elhe-
lyezkedése miatt gyalog 2 percre a 
kis-Duna sétány, a lakásból a Bazili-
ka, a Szent Tamás hegyre néző pano-
rámával, gyalog 2 percre a városköz-
pont, a közelben az élményfürdő és a 
Mária Valéria híd. Fűtése 2 db cserép-
kályháról, és egy elektromos panellel 
is. Ár: 34,7 MFt. (06(20)421-4557
Táton eladó családi ház 674 m2 tel-
ken lévő, 2 szobás 90 m2 tégla építésű 
felújítandó, bővithető ingatlan, ipari 
áram, műhely, fedett tárolók, kocsi 
beálló. Gáz és vegyes központi fűtés. 
Épület egyrésze alatt pince. Ár: 36 
MFt. (06(20)421-4557
Keresek felújított, vagy jó állapotban 
lévő 2 szobás, fsz-i vagy I. em lakást. 
Készpénzes vevő vagyok. (06(33) 
415-583
Esztergom, Szamárhegy Csenkei híd 
felőli oldalán eladó nyaraló-hétvégi 
ház. Telek mérete 1004 m2 a nyaraló 
két szintes tégla építésű, fűthető, 4 
fél szobából áll. Víz ellátás 44 méter 
mély kútról, derítővel ellátva. Irányár: 
28 MFt. (06(20)336-4936

Eladó Esztergomban a Tesco környé-
kén két szintes családi ház, nagy ga-
rázs, az épület alatt szuterén. A telek 
területe 635 m2. A két lakószínt 2x80 
m2, nagy nappali és 4 hálószobával.   
Irány ár: 80 MFt. (06(20)336-4936
Eladó Esztergomban 2001- ben épült 
pincesoron lévő pince, présház és 2 
szobás lakó ingatlan. 473 m2 telek-
kel. Fűtése gáz központi, és klímával 
is. Nagy 40 m2 présház, fűthető tégla 
kályhával, nagy terasz, nagy pincével.         
Ár: 39,9 MFt. (06(20)421-4557

Kiadó Esztergomban, 1 szobás búto-
rozott lakás. Két havi kaució szüksé-
ges. Táv fűtés.  Bérleti díj 100.000 Ft/ 
hó + rezsi. (06(20)421-4557

Esztergomban garázs kiadó! 
(06(70)941-7152

Dorogon, a Baross G. ltp.-en 2 szo-
bás lakás eladó. (06(20)3551-648

40-60 év közötti nyugdíjas, vagy 
egyedülálló, leinformálható  hölgy ré-
szére biztosítunk lakhatást (1 szoba/
konyha/fürdőszoba) jó szellemi és 

fizikai állapotban lévő idős hölgy gon-
dozásának fejében Mogyorósbányán. 
Önéletrajzot kérünk küldeni a partali.

tunde@gmail.com e-mail címre.

Kiadó Esztergomban bútorozott, 
két szoba, öszkomfortos 100 m2-es 

lakás párok részére. Bérleti díj 
150000 Ft+ rezsi + 1 havi kaució! 

(06(30)557-4301

Dorogon, a Fáy ltp.-en, jó állapotú 
lakás október 15-től KIADÓ! Bérleti 

díj: 135000 Ft/hó+rezsi + 2 havi ka-
ució. Háziállat, dohányzás lehetőleg 

ne. (06(20)232-0252

Álláslehetőség megváltozott 
munkaképességű személyek részére, 

könnyű fizikai munka dorogi telep-
helyen, 4-6 órás munkaidő. Infi Kkt. 

(06(20)376-0696

Racing Büfé (Tokodaltáró) 
önmagára, és munkájára igényes 
női, konyhai munkatársat keres. 

(06(20)365-9493

Kis farmra egyedülálló gondozót 
keresek, szállás megoldott! Janushka 

Jernő (06(30)951-0087

Alkalmanként végzendő, növénnyel 
kapcsolatos munkára keresek férfi és 
női munkaerőt Esztergomba. Diák is 
lehet! Bartha Károly (06(70)881-

9749

Kőművest, kőműves segédet, 
festőt, villanyszerelőt felveszek! 

Hívj bizalommal! Gran Gen Ker Kft. 
(06(70)941-7152

Szent Vince Idősek Otthona 
ápolónőt keres 12 órás folyama-

tos munkarendben és takarító 
munkatársat azonnali kezdéssel. 

Bérezés megegyezés szerint. E-mail: 
szvo.munkaugy@gmail.com, 

(06(20)775-2388

Süttői vendéglőbe szakács, 
pizzaszakács és futár munkatár-

sat keresünk! Jankó Vendéglő 
(06(30)331-7437

Keresek öreg, régi motorkerék-
párokat, 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

Autóját, roncsautóját megvásárolom 
adásvételi szerződéssel. Hívjon 
bizalommal! (06(70)359-2455

Roncs-, és lejárt műszakis, 
forgalomból kivont, útban lévő 

személy- és teherautóját adás-vételi 
szerződéssel megvásároljuk, elszál-

lítjuk. (06(70)397-8434

Villanyszerelés! Házak, lakások 
felújítása, villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény növelés, új 
kiépítés), földkábel fektetés. Mobiltel 

06(31)318-2609

Redőnyjavítás, gurtnicsere, 
szúnyoghálók, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny szerelése - Nagy Sándor 

(06(20)321-0601

Döntés nélküli favágás 
alpintechnikával! Veszélyessé vált 
fák lebontása, gallyazás, faápolás, 

veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, 
biztonságosan! (06(30)619-7671

Duguláselhárítás, csatornakamerá-
zás! (06(20)336-1583

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, beto-

nozást, egyéb kőműves munkákat. 
Zöldhulladék kezelésével is foglal-
kozunk: fűkaszálás, fakivágás stb. 

Hívjon bizalommal! 06(70)204-4859

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

(06(20)417-2969

Lapostető szigetelés (06(70)941-
7152

Ajtó-ablak-redőny: Új csere, 
felújítás, javítás, karbantartás 

(06(30)410-5568

KÁLYHAÉPÍTŐ Esztergom és 
környéke - Építés, átrakás, tisztítás, 
javítás, bontás - anyagbeszerzéssel, 
garanciával, ingyenes felméréssel! 

(06(30)756-5974

NYÁP! Nyílászárók szigetelése, 
passzítása, beállítása, zárvasalat, 
redőny, rovarháló, árnyékoló, har-

monikaajtó javítás, készítés!Szellőző 
beépítés! Penészmentesítés. 
(06(30)294-6022, www.

peneszeltavolitasa.hu

Gyógypedikűr, több, mint 25 éves 
gyakorlattal: Esztergom, Batthyányi 
Lajos 27. Tanítóképzőnél (Kárpitos 

mellett) 06(33)413-097

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
és gipszkarton szerelés garanciaval. 

Családi otthon kedvezményes 
hitelt igénybevevők részére is. 

Keressen bizalommal. Magyar Péter 
(06(70)883-0107

Térkövezést vállalunk! Minőségi, 
megbízható munkák. Pásztor Gyula 

(06(70)204-2608

Tetőfedő, bádogos, ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes 

lemezből, cserépből, zsindelyből, 
lapostető szigetelés. (06(20)281-

2547

Ács, tetőfedő munkát vállalunk. 
Tetőfedést, tetőépítést, felújítást, 

javítást, bádogos munkát, filagória 
építést, kúpcserép kikenést, eresz-

csatorna rendszer felújítást, javítást, 
cserepeslemez, régi tető, beázások 

megszüntetését, felújítását, lapostető 
szigetelését vállaljuk anyag, 

munkadíjjal, kedvezményes áron 
október 31-ig 15% kedvezmény nyug-

díjasoknak. Hívjanak bizalommal. 
(06(70)738-5843

Ács, tetőfedő, bádogos munkát 
vállalunk. Palatetők felújítása, új 
tetők, teraszok, garázsok építése 

Lindab cserepeslemez akciós áron 
bármilyen tetőre. Saját anyaggal 

dolgozunk. 20% Kedvezmény 
november 30-ig Ingyenes felmérés. 

(06(20)403-6527

Ács, tetőfedő, bádogos munkát 
vállalunk. Palatetők felújítása, új 

tetők, teraszok, garázsok építése. 
Ingyenes felmérés. (06(70)235-

6468

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, aranyakat, 

ezüsttárgyakat, kitüntetéseket, 
porcelánokat, órákat, kristályokat, 
papír és pénzérméket, bútorokat, 

gyűjteményeket, stb. Teljes hagyaté-
kért díjtalan kiszállás értékbecslés-
sel, vidékre is. (06(30)400-3645 

zsolnay08@gmail.com
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