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Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

ÁLLÁSBÖRZE
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Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

ÖNÁLLÓAN
dolgozni tudó

• GIPSZKARTONSZERELŐT,
• SZOBAFESTŐT
keresek.

(06-20/334-7025
CREALL Kft.

Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

ÁLLÁSBÖRZE
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I M P R ESSZ 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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SZAKEMBEREK

Szolgáltatók

Apróhirdetések
I N G A T L A N

Esztergomban, Szentgyörgymezőn
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
Esztergom-kertvárosban,
eladó
családi ház, egy szintes, felújított,
tégla építéses, 3 szobás, 70 m2 jó
állapotú, új nyílászárók vezetékek,
burkolatok. Telek mérete 749 m2.
Fűtése központifűtés, gáz- és vegyes
tüzelésű kazánokról is. Az épület alatt
pince, gondozott telek, garázs. Irányár: 49 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 lakás Esztergomban az Aradi
téren, 62 m2, 2 szobás, jó állapotú
galériás lakáson belül kétszintes, erkélyes. Fűtése távfűtéses, hőmennyiség mérővel ellátott, 1 klíma. Bútorozottan, teljes berendezéssel eladó.
Irány ár: 35 MFt. (06(20)421-4557
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
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)3364936
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 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. 32 Amper
nappali és 32 Amper éjszakai áram, 2
ásott kút. Ár: 10 MFt. (06(20)4214557

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: 96 MFt.
(06(20)336-4936
Eladó építési telek Esztergom
Aranyhegyen, a Kaán utcában. 1109
m2-es panorámás zöldövezeti telek.
Összközmű lehetőség adott. Irányár:
26 MFt. (06(20)336-4936
Eladó sorház Esztergomban, a vasútállomás és a buszvégállomás közelében. 2 szintes, 3,5 szoba + étkező,
+ beépített terasz, 2 fürdőszoba. Gáz
konvektoros fűtés + 2 klíma. Kis előkert, az épület mögötti udvarban garázs. Ár: 55 MFt. (06(20)336-4936
Eladó: Zsámbék belterületén, LKE0-3 építési övezetben levő 3176 m2
területű telek, gazdasági épület. 1-es
úthoz közel. Ingatlan befektetés céljára alkalmas. (06-70-396-8661,
06-30-858-8038
B É R L E M É N Y

Kiadó Esztergomban, a kórház közelében, zöld övezeti 2 szobás bútorozott lakás. Két havi kaució szükséges.
Gázközponti fűtés. Bérleti díj 150000
Ft/hó + rezsi. (06(20)421-4557
Esztergomban garázs kiadó! (0670-941-7152
KIADÓ 38 m2-es üzlethelyiség Esztergomban, a Kossuth Lajos utcán az ékszerbolt és a mélygarázs között. (0630-525-4523
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.
Dorogon, a Fáy ltp.-en jó állapotú,
kulturált lakás KIADÓ, azonnal költözhető. (06-20-282-4410

Kőművest, kőműves segédet,
festőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj
bizalommal! Gran Gen Ker Kft. (0670-941-7152
Önállóan dolgozni tudó
gipszkartonszerelőt, szobafestőt
keresek. (06-20/334-7025 CREALL
Kft.
Hidraulikában, gépészetben jártas
kollégát keresünk teljes munkaidőben
budapesti III. kerületi telephelyünkre,
hidraulika gyártás, javítás munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését
is várjuk. Jelentkezni e-mail-ben,
fényképes önéletrajzzal. Fizetés
megegyezés szerint. marketing@
hidromaster.hu Hidro Master Kft.
Esztergomi építőipari cég keres
hosszú távra festő, gipszkarton szerelő, hidegburkolót, segédmunkást!
Mega Építő Bázis Kft. (06-20330-9636
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
S Z O L G Á L T A T Á S
Galbács Lajos kőműves e.v. (06-70673-6066
Redőnyjavítás, gurtnicsere,
szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor
(06-20-321-0601

Házi vízmű telepítés, szivattyú
karbantartás és telepítés, hibaelhárítás. (06-20-417-2969
Régi tetők javítását, új tetők készítését,
bádogos, ácsmunkát, kúpkikenést,
ereszcsatornázást,
széldeszkázást,
Lindab-lemezelést anyagbeszerzéssel,
kedvezményesen vállalom. (06-20362-8311, 06-30-858-2931
Lapostető szigetelés (06-70941-7152
Ajtó-ablak-redőny: Új csere,
felújítás, javítás, karbantartás (0630-410-5568
Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést,
bádogosmunkát, cserepeslemezelést,
ereszcsatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, kúpkikenést, egyéb javításokat vállalok.
Országosan kiszállás ingyenes. Kedvezmény 15% 2022. november 30-ig.
(06-20-225-6401
Szobafestést, tapétázást,
mázolást, gipszkartonozást vállalok.
Precíz, minőségi munkát végzek,
reális áron. Hívjon bizalommal!
(06-30-793-5703
Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása, zárvasalat, redőny,
rovarháló, árnyékoló, harmonikaajtó
javítás, készítés!Szellőző beépítés!
Penészmentesítés. (06-30-2946022, www.peneszeltavolitasa.hu
V E G Y E S

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

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát,
marógépet, kompresszort, kisgépeket.
(06-70-624-5475

Duguláselhárítás (06-20-348-8720

Eladó: régebbi heverő, 2 fotel,
sarokkanapé, illetve egy férfi, váltós
kerékpár. (06-20-268-5533

Vállalom: épületek bontását,
felújítását, tető javítását, bádogozását, földmunkát, csatornázást,
tereprendezést, veszélyes fák kivágását, fűnyírást, burkolást, kőműves
munkákat, nyílászárók beépítését,
földmunkagép munkákat, térkövezést. Hívjon bizalommal! (06-70429-6053, 06-20-626-8429
Duguláselhárítás falbontás nélkül
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén
is, garanciával! (06-70-233-0673
Villanyszerelés! Házak, lakások
felújítása, villanyóra szerelés
(áthelyezés, teljesítmény növelés, új
kiépítés), földkábel fektetés. Mobiltel
06-31-318-2609
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! (06-20-336-1583
Aszfaltozás és építőipari munkák
A-Z-ig, kedvezménnyel! (06-70-9053473, aszfaltozas.epitoipar@gmail.hu
Vállaljuk épületek, kerítések,
garázsok bontását, továbbá
kisebb gépimunkákat, térkövezést, betonozást, egyéb kőműves
munkákat. Zöldhulladék kezelésével
is foglalkozunk: fűkaszálás, fakivágás
stb. Hívjon bizalommal! (06-70204-4859
Duguláselhárítás, Kamerás csatorna vizsgálat! Elvégzett munka esetén
kiszállási díj nélkül! Gyuri megoldja!
Legyen az Ő dolga! (06-30-293-4774

Á L L Á S
Racing Büfé (Tokodaltáró)
önmagára, és munkájára igényes női,
konyhai munkatársat keres. (0620-365-9493

Házigondozást vagy gyerekfelügyeletet vállalok Esztergom és
környékén. Délutáni órákban vagy
hétvégén. Szakképzettséggel és
gyakorlattal is rendelkezem.(06-70338-0497

KÁLYHAÉPÍTŐ Esztergom és
környéke - Építés, átrakás, tisztítás,
javítás, bontás - anyagbeszerzéssel,
garanciával, ingyenes felméréssel!
(06-30-756-5974

Keresek régi motorokat, alkatrészeket.
Simson, Mz, Komár, Jawa, stb! (0670-650-3168
Bioptron lámpát, dobozt, színterápiát,
állványt, légterápiát, ceragem ágyat
vásárolok! (06-20-529-9861
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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. 11.30-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

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. 11. 30-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

SZAKEMBEREK
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