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Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
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 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 grafikai megoldások, szerzői
jogvédelem alatt állnak! Máshol történő felhasználásához a
szerkesztésért felelős személy engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu
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Apróhirdetések
I N G A T L A N

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 műanyagra cserélve. A homlokzat
és a tető frissen szigetelve. Irányár:
75 MFt. (06(20)336-4936
Eladó családi ház Esztergomban a
kórház közelében 1970-ben épült
kétszintes felújítandó 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 lakás Esztergom városközpontjában. 2019-ben felújított, galériás,
IV. emeleti lakás, 1 szoba + galéria
(lakáson belül 2 szintes), 42 m2, új
nyílászárók, infrapaneles elektromos
fűtés. Irányár: 28 MFt. (06(20)3364936
Eladó Esztergom déli városrészén,
két szintes családi ház, 309 m2 telken, 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-kertvárosban 65 m2, 2 nagy szobás, nagy konyhás I. emeleti, gáz központi fűtéses,
szigetelt homlokzat, olcsó rezsi. Ár:
25 MFt. (06(20)421-4557
Eladó Esztergom történelmi városrészében, a belvárosban, 2 szobás,
47 m2 I. emeleti lakás. Egyedi elhelyezkedése miatt gyalog 2 percre a
kis-Duna sétány, a lakásból a Bazilika,
a Szent Tamás hegyre néző panorámával, gyalog 2 percre a városközpont, a közelben az élményfürdő és a
Mária Valéria híd. Fűtése 2 db cserépkályháról, és egy elektromos panellel
is. Ár: 34,7 MFt. (06(20)421-4557
Táton eladó családi ház 674 m2 telken
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: 33,9
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
Eladó Esztergomban vizivárosban
két-három generációs családi ház
586 m2 telek, 6 szoba 250 m2 lakás.
Fűtése gáz központi, és egyedileg is.
Ár: 120 MFt. (06(20)421-4557

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 környékén két szintes családi ház, nagy garázs, az épület alatt szuterén. A telek
területe 635 m2. A két lakószínt 2x80
m2, nagy nappali és 4 hálószobával.
Irányár: 80 MFt. (06(20)336-4936
Eladó Dorog város központi részén
több funkciós célra alkalmas épület.
345 m2 alapterületen 117 m2 pince
szint, felette a földszinti részen 276
m2 eladó tér, lift, előkészítő, mosdó
wc. Az emeleten cukrászda, konyha
étteremként funkcionált, női-férfi
mosdókkal 266 m2 . Tetőtérben előtér galéria, iroda, lakások, mosdó wc.
267 m2. Részben jelenleg is működő
részekkel. Továbbra is alkalmas üzleti
célra, illetve lakások kialakítására
is alkalmas. Ár: 210 MFt. (06(20)
336-4936
Eladó Esztergomban a Déli városrészen egyszintes családi ház. 608
m2 telken, 3 szobás 103 m2-es lakó
épülettel. Az épület 1970-es évek
közepén épült egy része alatt pince,
kazánházzal. Az udvarban tároló vagy
garázsként is használható épület.
Fűtése vegyes központi. Ár: 40 MFt.
(06(20)421-4557
Eladó Sárisápon 1047 m2 telken, 3
szobás, 1 szintes, 90 m2-es paraszt
ház szerű családi ház eladó. Mellék
épületek, garázs. A központi fűtése
kapcsolható gáz- és vegyes tüzelésű
kazánok között. A melegvíz, gázkazánról és éjszakai árammal működtetett villanybojlerről is megoldott. A
faluban gyerek orvos, felnőttorvos,
fogorvos, gyógyszertár, bölcsőde,
óvoda, iskola van. Irányár: 25 MFt.
(06(20)421-4557
Eladó Nyergesen Szarkás (Hészoba)
dűlőben egy pince présház. 4500 m2
telek, termő gyümölcsfákkal és szőlővel. A telken 20 m2-es épület, alatta
pince. Beépíthető tetőtér. Az épület új
cseréptetővel van ellátva. 32A nappali
és 32A éjszakai áram, 2 ásott kút. Ár:
10 MFt. (06(20)421-4557
Eladó Esztergomban csendes helyen,
a Szent Anna patika közelében lévő
kétgenerációs családi ház. 2-2 szoba 1-1 konyha,1-1 fürdőszobás. Garázs, pince, melléképületek, hangulatos udvar, gang, beépíthető tetőtér.
Fűtése gáz központi, cserépkályha, és
vegyes központi. Minden közmű külön
mérő órákkal van ellátva. Ár: 52 MFt.
(06(20)421-4557
Eladó Piliscsaba–Magdolnavölgy
lakóparkban egyszintes, könnyűszerkezetes családi ház. 2240 m2-es
(dupla), parkosított telek, locsolórendszerrel és halastóval. Az épület
2012-ben épült, 141 m2-es, kiváló állapotban van és hőszigeteléssel ellátott. 4 hálószoba, étkezőkonyha nappalival, 36 m2-es zárt terasz (télikert),
2 fürdőszoba, mosókonyha, terasz,
garázs, fedett kocsibeálló. Zöldövezeti, természetre néző kilátás. Irányár:
219 MFt. (06(20) 336-4936

Eladó Esztergom, Bánomi lakótelepen épület alatti 65 m2-es üzlethelység, részben fűtött, WC-vel és
mosdóval rendelkezik, 32A villany és
vezetékes víz van. Ár: 24 MFt. (06
(20)421-4557
Eladó nyaraló, gazdasági épület Esztergom Diósvölgyben Szarvashegyen. Kb. 800 m2-es telken, téglából
épült, 48 m2-es hosszúkás épület, (A
földszinten: közlekedő, fürdőszoba
WC-vel, konyha étkező, 1 szoba, fedett terasz, Tetőtérben: galéria és 1
hálószoba) villany van, víz ásott kútról. Ár: 16 MFt. (06(20)421-4557
Eladó családi ház Esztergom főútvonalán. 1263 m2-es, hangulatos telek
tartozik hozzá, úszómedencével és a
kert végében veteményessel. Az épület tégla építésű, 135 m2-es, 3 szoba,
2 fürdő, konyha, spejz, nagy fedett
terasz, garázs. A garázs feletti tetőtérben lakható szoba lett kialakítva. A
külső nyílászárók újak, fából készültek. Fűtése központifűtés villanykazánról, illetve a radiátorokat vízteres
kandallóval is lehet fűteni. Irányár: 65
MFt. (06(20)336-4936
Eladó nagypolgári téglalakás Budapest, II. kerület, a felújított Széna térnél, a Csalogány utcában (Mammut
mellett). Kilátással a Budai hegyekre
A lakás II. emeleti, gangos 98 m2-es,
3 szoba + étkező, 2 fürdőszoba, jó
állapotú, liftes épület. Tömegközlekedés kiváló, metró, és villamos gyalog
1 percre. Irányár: 104 MFt. (06(20)
336-4936
Eladó lakás a Budai Nagy Antal u.
III. emeleti, kétszobás, 49 m2, távfűtéses, egyedileg a radiátorokra
szerelt mérőkkel. Új nyílászárókkal,
redőny, szúnyoghálókkal. Zuhanyzós
fürdőszobával. Ár: 29 MFt. (06(20)
421-4557
B É R L E M É N Y

Kiadó Esztergomban, 1 szobás
bútorozott lakás. Két havi kaució szükséges. Táv fűtés. Bérleti díj 100.000 Ft/ hó + rezsi.
(06(20)421-4557
KIADÓ 38 nm-es üzlethelyiség Esztergomban, a Kossuth Lajos utcán az
ékszerbolt és a mélygarázs között.
(06-30-525-4523
Esztergomban garázs kiadó!
(06(70)941-7152
40-60 év közötti nyugdíjas, vagy
egyedülálló, leinformálható hölgy részére biztosítunk lakhatást (1 szoba/
konyha/fürdőszoba) jó szellemi és
fizikai állapotban lévő idős hölgy gondozásának fejében Mogyorósbányán.
Önéletrajzot kérünk küldeni a partali.
tunde@gmail.com e-mail címre.
Á L L Á S
Segédmunkást felveszek. GallCons
Kft. (06-20-960-9621
Racing Büfé (Tokodaltáró)
önmagára, és munkájára igényes
női, konyhai munkatársat keres.
(06(20)365-9493
Álláslehetőség megváltozott
munkaképességű személyek részére,
könnyű fizikai munka dorogi telephelyen, 4-6 órás munkaidő. Infi Kkt.
(06(20)376-0696

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost
keresünk táti munkahelyre. Dojcsán
Miklós (06(30)940-8050
Süttői vendéglőbe szakács,
pizzaszakács és futár munkatársat keresünk! Jankó Vendéglő
(06(30)331-7437
Kőművest, kőműves segédet,
festőt, villanyszerelőt felveszek!
Hívj bizalommal! Gran Gen Ker Kft.
(06(70)941-7152
SZOMOR környéki munkahelyre, portai feladatok ellátására, munkatársat
keresünk. Vagyonőri igazolvány előny.
Alapfokú számítógép ismeret.(0630-964-6909 8-16 óráig Széll Zoltán
Zsaluzó ács kollégákat keresünk
azonnali kezdéssel Dorog térségébe.
Bérezés megegyezés szerint. DKD
Kft. (+36-30-630-9627
Kőműves szakmunkásokat és
segédmunkásokat keresünk azonnali
kezdéssel, dorogi telephelyű cégünkhöz. Bérezés megegyezés szerint.
DKD Kft. (+36-30-630-9627
J Á R M Ű
Használt, és roncsautóját, személyautóját, és teherautóját adásvételi
szerződéssel megvásárolom. (0620-509-0961
S Z O L G Á L T A T Á S
Vízvezeték szerelés, konyhai illetve fürdőszobai szerelvények javítása cseréje.
(06-30-682 -9631

Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása, zárvasalat, redőny,
rovarháló, árnyékoló, harmonikaajtó
javítás, készítés!Szellőző beépítés!
Penészmentesítés. (06(30)2946022, www.peneszeltavolitasa.hu
PALATETŐ bontás nélküli felújítása
színes, mintás, bitumenes zsindellyel.
Ingyenes árajánlat készítés. (06-30229-2206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu
Lapostető szigetelés
(06(70)941-7152
Ács, tetőfedő, bádogos vállal régi tető
felújítást, új tető készítést, mindenféle
bádogosmunkát, ereszcsatorna szerelést, felújítást. Kisebb munkákat is
elvállalunk. (06-30-499-3104, 0620-565-9064
Villanyszerelés! Házak, lakások
felújítása, villanyóra szerelés
(áthelyezés, teljesítmény növelés, új
kiépítés), földkábel fektetés. Mobiltel
06(31)318-2609
Régi tetők javítását, új tetők készítését,
bádogos, ácsmunkát, kúpkikenést,
ereszcsatornázást,
széldeszkázást,
Lindab-lemezelést anyagbeszerzéssel,
kedvezményesen vállalom. (06-20362-8311, 06-30-858-2931
Házigondozást vagy gyerekfelügyeletet vállalok Esztergomban.
Délutáni órákban vagy hétvégén.
Szakképzettséggel rendelkezem.
(06(70)338-0497

Redőnyjavítás, gurtnicsere,
szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor
(06(20)321-0601

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, kúpkikenést, széldeszkázást, cserepeslemezelést, trapézlemezelést, ereszcsatornázást, tetőjavítást, cseréplécezést,
tetőtéri hőszigetelést anyagbeszerzéssel vállalom. Kiszállás ingyenes. (0630-749-5485, 06-70-257-8945

Galbács Lajos kőműves e.v. (06-70673-6066
Duguláselhárítás (06-20-348-8720

Házi vízmű telepítés, szivattyú karbantartás és telepítés, hibaelhárítás.
(06(20)417-2969

Döntés nélküli favágás
alpintechnikával! Veszélyessé vált
fák lebontása, gallyazás, faápolás,
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan,
biztonságosan! (06(30)619-7671

Ács, Tetőfedő, Bádogos munkát vállalunk A-Z-ig. Ingyenes helyszíni felmérés. (06-30-119-8691

Vállalok szobafestést, mázolást, és
laminált parketta lerakását. (06-70263-6464
Ajtó-ablak-redőny: Új csere,
felújítás, javítás, karbantartás
(06(30)410-5568
Fűkaszálás, kerttisztítás. (06-30429-4534
Kőműves munkát vallalok, reális áron.
Térkő, falazás, vakolás, betonozás,stb
kisebb, nagyobb munkákat is. (0630-090-0368 Mészáros Sándor
Vállaljuk épületek, kerítések,
garázsok bontását, továbbá kisebb
gépimunkákat, térkövezést, betonozást, egyéb kőműves munkákat.
Zöldhulladék kezelésével is foglalkozunk: fűkaszálás, fakivágás stb.
Hívjon bizalommal! 06(70)204-4859
Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszaptalanítást, kútmélyítést, valamint fakivágást vállalok. (fenyő, fió stb.) (06-30951-0378
KÁLYHAÉPÍTŐ Esztergom és
környéke - Építés, átrakás, tisztítás,
javítás, bontás - anyagbeszerzéssel,
garanciával, ingyenes felméréssel!
(06(30)756-5974
Duguláselhárítás falbontás nélkül
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén
is, garanciával! (06-70-233-0673
KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍTÁST, BÚTORSZÁLLÍTÁS, HELYBEN RAKODÁST
VÁLLALUNK MEGFIZETHETŐ ÁRON.
(06-20-586-3996, vagy e-mail:
kataberta1@gmail.com
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! (06(20)336-1583

Térkövezést vállalunk! Minőségi,
megbízható munkák. Pásztor Gyula
(06(70)204-2608
Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfedést, tetőjavítást, ereszcsatornázást,
cserepeslemezelést, széldeszkázást,
tetőáthajtást,
lapostető-szigetelést,
egyéb kisebb javításokat vállalok.
(06-20-977-2731
Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést,
bádogosmunkát, cserepeslemezelést,
ereszcsatornázást,
széldeszkázást,
tetőáthajtást,
lapostető-szigetelést,
kúpkikenést, egyéb javításokat vállalok. Országosan kiszállás ingyenes.
Kedvezmény 15% 2022. október 31-ig.
(06-20-225-6401
V E G Y E S
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát,
marógépet, kompresszort, kisgépeket.
(06-70-624-5475
Birsalma és birskörte eladó! Ár:
300 Ft/kg. (06-20-614-7436
Vásárolok veterán motorokat, alkatrészeket. Simson, Romet, Mz, Jawa, stb!
(06-70-650-3168
Vásárolok dunnákat, párnákat, öreg
bútorokat, festményeket, porcelánokat, faliórákat, hagyatékot. (06-30469-1461
Ü D Ü L É S
Bükfürdői Apartmanba 2 hét üdülési
jog eladó. 2022.11.09-11.22-ig. (0630-514-5698
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2022. október 21.

Süttői vendéglőbe szakács,
PIZZASZAKÁCS
ÉS FUTÁR MUNKATÁRSAT
keresünk!
Jankó Vendéglő

06(30)331-7437

KÜLSŐ TATAROZÁS
Alaptól a tetőig!

Házak külső homlokzat-felújítása, festése gépi színkeveréssel,
Nikecell-es szigeteléssel is. Gipszkartonozás, burkolás.

TETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÁTFEDÉSEK

bármilyen technológiával, ZSINDELYEZÉSSEL IS!

ŐSZI-TAVASZI ELŐJEGYZÉS
2022. 10.31-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

bontásnélküli felújítása, szigetelése színes,
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,
15 év garanciával, referenciákkal.

Tetőfelújítások, átfedések, javítások.

Gyorsan, szépen, olcsón.

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.

ŐSZI-TAVASZI

előjegyzőknek 2022. 10. 31-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

