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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
2022.11.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

földkábel fektetés.
Mobil: 06-31/318-2609
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4 ÁLLÁSBÖRZE Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

Süttői vendéglőbe szakács, 
PIZZASZAKÁCS 

ÉS FUTÁR MUNKATÁRSAT 
keresünk! 

Jankó Vendéglő 
06(30)331-7437



5ÁLLÁSBÖRZEJelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

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 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 meg-
jelent 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 kapcsola-

tos 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



ApróhirdetésekApróhirdetések
I N G A T L A N

B É R L E M É N Y

KIADÓ 38 m2-es üzlethelyiség Esz-
tergomban, a Kossuth Lajos utcán 
az ékszerbolt és a mélygarázs kö-
zött. (06-30-525-4523

Kiadó:  Magánszállás, Esztergom-
ktv. csendes, zöldövezeti részén, 2 
szoba - összkomfort  6 fő részére. 
(06-30-876-7530

Á L L Á S

Pilisszentivánra keresünk mun-
kavállalókat több pozícióba is: 
összeszerelő, porfestő, raktáros, 
sori karbantartó, gyártástámogató 
technikus, lakatos munkakörbe. 
Mit ajánlunk? Határozatlan idejű, 
főállású munkaviszony, céges 
busz a közeli településekről, béren 
felüli juttatások. Érdeklődni: 06-
20-353-8667, Work Force Kft.

J Á R M Ű

Autófelvásárlás díjtalan kiszál-
lással, teherautókat is vásáro-
lunk. Akár műszaki vizsga nélkül 
is. Tamás (06-20-442-9002, 
dzsericarkft@gmail.com

S Z O L G Á L T A T Á S

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

Duguláselhárítás (06-20-348-
8720

Vállalok szobafestést, mázolást, 
és laminált parketta lerakását. 
(06-70-263-6464
Fűkaszálás, kerttisztítás. (06-
30-429-4534 

Villanybojler tisztítást, javítást 
vállalok rövid határidővel Eszter-
gomban és környékén. (06-30-
229-1223

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

Kúttisztítást, fertőtlenítést, 
iszapta-lanítást, kútmélyítést, va-
lamint fakivágást vállalok. (fenyő, 
fió stb.) (06-30-951-0378
Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hét-
végén is, garanciával! (06-70-
233-0673

KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍ-
TÁST, BÚTORSZÁLLÍTÁS, HELY-
BEN RAKODÁST VÁLLALUNK MEG-
FIZETHETŐ ÁRON.(06-20-586-
3996, vagy e-mail: kataberta1@
gmail.com

PALATETŐ bontás nélküli felújí-
tása színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes árajánlat ké-
szítés. (06-30- 229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
Házi betegápolást, idősgondozást 
vállalok! (06-20-451-8481

Régi tetők javítását, új tetők készí-
tését, bádogos, ácsmunkát, kúp-
kikenést, ereszcsatornázást, szél-
deszkázást, Lindab-lemezelést 
anyagbeszerzéssel, kedvezmé-
nyesen vállalom. (06-20-362-
8311, 06-30-858-2931

Ácsmunkát, tetőfedést, csere-
peslemezelést, tetőjavítást, min-
denféle tetőmunkát, bádogos-
munkát anyagbeszerzéssel válla-
lom. (06-30-117-9055
Ácsmunkát, bádogosmunkát, 
tetőfedést, tetőjavítást, ereszcsa-
tornázást, cserepeslemezelést, 
széldeszkázást, tetőáthajtást, la-
postető-szigetelést, egyéb kisebb 
javításokat vállalok. (06-20-
977-2731
Ácsmunkát, tetőjavítást, tető-
fedést, bádogosmunkát, csere-
peslemezelést, ereszcsatornázást, 
széldeszkázást, tetőáthajtást, la-
postető-szigetelést, kúpkikenést, 
egyéb javításokat vállalok. Orszá-
gosan kiszállás ingyenes. Kedvez-
mény 15% 2022. november 30-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

Vásárolok veterán motorokat, al-
katrészeket. Simson, Romet, Mz, 
Jawa, stb! (06-70-650-3168 Esztergomban garázs kiadó! 

(06-70-941-7152

40-60 év közötti nyugdíjas, 
vagy egyedülálló, leinformál-

ható  hölgy részére biztosítunk 
lakhatást (1 szoba/konyha/
fürdőszoba) jó szellemi és 

fizikai állapotban lévő idős hölgy 
gondozásának fejében Mogyo-
rósbányán. Önéletrajzot kérünk 
küldeni a partali.tunde@gmail.

com e-mail címre.

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

(06-20-365-9493

Dorogi munkavégzésre, önál-
lóan dolgozni tudó technológiai 
csőszerelőt, betanított csősze-

relőt, illetve AWI hegesztőt rövid 
határidejű kezdéssel hosszútávra 
felveszek! Bérezés megegyezés 
szerint! Vasas József (06-30-

961-3647

Kőművest, kőműves segédet, 
festőt, villanyszerelőt felveszek! 
Hívj bizalommal! Gran Gen Ker 

Kft. (06-70-941-7152

Lapostető szigetelés (06-70-
941-7152

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

faápolás, veszélytelenítés. Pre-
cízen, gyorsan, biztonságosan! 

(06-30-619-7671

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

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá ki-

sebb gépimunkákat, térkövezést, 
betonozást, egyéb kőműves 

munkákat. Zöldhulladék kezelé-
sével is foglalkozunk: fűkaszálás, 

fakivágás stb. Hívjon bizalom-
mal! 06(70)204-4859

Házi vízmű telepítés, szivattyú 
karbantartás és telepítés, hibael-

hárítás. (06-20-417-2969

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

(06-30-410-5568

Nyílászárók szigetelé-
se, passzítása, beállítása, 

zárvasalat, redőny, rovarháló, 
árnyékoló, harmonikaajtó javítás, 
készítés!Szellőző beépítés! Pe-
nészmentesítés. (06-30-294-
6022, www.peneszeltavolitasa.

hu

Házigondozást vagy gyerek-
felügyeletet vállalok Esztergom 
és környékén. Délutáni órákban 
vagy hétvégén. Szakképzettség-
gel és gyakorlattal is rendelke-

zem.(06-70-338-0497

Kőműves szakmunkásokat 
és segédmunkásokat keresünk 

azonnali kezdéssel, dorogi 
telephelyű cégünkhöz. Bérezés 
megegyezés szerint. DKD Kft. 
(+36-30-630-9627

Zsaluzó ács kollégákat kere-
sünk azonnali kezdéssel Dorog 
térségébe. Bérezés megegye-
zés szerint. DKD Kft. (+36-

30-630-9627

Hegeszteni tudó szerkezetla-
katost keresünk táti munkahely-

re. Dojcsán Miklós (06-30-
940-8050

Tetőfedő mester vállal bádo-
gos, ács munkát, cseréplemez 

átrakást, cseréplécezést, kisebb 
tetőjavítást, lapostető szigetelést 

anyaggal együtt is. Ingyenes 
felmérés, azonnali kezdés. 
(06-20-240-1572

Tetőfedő ács és bádogos mun-
kát vállalunk: új tető ácsolása, 

cseréplemez, régi tető felújítása, 
beázások megszüntetése, 

fóliázás, lécezés, tetőátrakás, 
vápalemez, falszegő cseréje, 

csatorna tisztítás, javítás, csere, 
cserép átforgatás, takarítása. 

(06-70-272-2049

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

Birsalma és birskörte eladó! 
Ár: 300 Ft/kg. (06-20-614-

7436

Eladó: Tokod Nagyvölgyben 800 m2 
szépen művelt telek, rajta 2 szintes 

épület, 2 pincével, teraszokkal, 20 m2 
fedett kiülővel. A telken gyümölcsfák, 

szőlő, kis akácos is van. 
Ár: 15,5 MFt. (06-30-825-4001

Lakás-, ház-, ipari létesítmény 
felújítás, átépítés, külső-belső 
munkák! (06-30-875-6655

Tetőfedő, bádogos, ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel. 

Cserepes lemezből, cserépből, 
zsindelyből, lapostető szigetelés. 

(06-20-281-2547



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. 11.15-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.

ŐSZI-TAVASZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 11.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

SZAKEMBEREKSZAKEMBEREK
SzolgáltatókSzolgáltatók

Halloween!
Töklámpások, boszorkányok és kísértetek
A mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik az 
angolszász eredetű halloween is, ennek elnevezése 
az angol All Hallows Eve kifejezésből származik, ami 
magyarul annyit tesz: mindenszentek éjszakája. Ez 
a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája. 
Halloween az egyik legrégibb ünnep. Mai formája az 
évszázadok során több kultúra: a római Pomona-nap, 
a kelta Samhain (írül: szó-in, skótúl: szaven) fesztivál és 
a keresztény mindenszentek napja hagyományainak 
keveredésével alakult ki.

A kelták két évszakra osztották fel az évet. A tél Sam-
hainkor, azaz az október 31-ről november 1-re vir-
radó éjszakán kezdődött, és május 1-ig (az ünnep 
neve Beltaine) tartott. A kelták számára a hallow-
een volt a legjelentősebb ünnep, mert az óesztendő 
végét és az új esztendő kezdetét jelentette, ép-
pen ezért szorosan kötődött a halotti kultuszhoz is. 
A régiek úgy hitték, hogy ezen az éjszakán elvékonyo-
dik az élők és holtak világa közötti hártya, ezért, hogy 
megvédjék magukat az ártó szellemektől, ijesztő arcú 
töklámpásokat faragtak, és belsejükbe egész este 
égő gyertyát helyeztek, de ugyanezt a célt szolgálta a 
jelmezöltés is.
Ma leginkább az angolszász országokban van 
jelentősége (Amerikában a kivándorló írek és skó-
tok honosították meg), de az elmúlt évtizedekben 
világszerte nő az ünnep népszerűsége. Nagy-Britan-
niában és Amerikában ezen az estén kicsik és nagyok 
egyaránt ijesztő jelmezeket öltenek magukra, a gy-
erekek pedig háztól házig járva édességet gyűjtenek, 
a zsákmányért cserében pedig megkímélik a háziakat 
csínytevéseiktől.

Forrás, fotó: InfoTatabánya
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