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3ÁLLÁSBÖRZEJelentkezéskor 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. • E-mail: esztergom@szuperinfo.hu

Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató • Tel.: +36-70-612-8375
Szerkesztőség: Dorog, Bécsi út 40. •  Tel.: +36-33/403-703

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 tevékeny-
ség 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



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

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 
2022. 12. 15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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



52022. december 2.

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.

TAVASZI 
előjegyzőknek  2022. 12.15-ig 

15-25%   kedvezmény! 



ApróhirdetésekApróhirdetések
I N G A T L A N

B É R L E M É N Y

Albérlet kiadó Dorogon! (06-70-348-
4216

Kiadó lakás! Esztergom, város köz-
pontban 44 m2-es, egy szobás, bútoro-
zott lakás kiadó. Egyedi gázfűtéses, egy 
havi kaucióval. Ár megegyezés szerint. 
(06-20-587-6979

Á L L Á S

J Á R M Ű

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
Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával! (06-70-233-0673

Esztergom vonzáskörében lakások, há-
zak takarítását vállalnám. Kérem keres-
sen bizalommal. (06-30-235-7658 

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, kúp-
kikenést, széldeszkázást, cserepesle-
mezelést, trapézlemezelést, ereszcsa-
tornázást, tetőjavítást, cseréplécezést, 
tetőtéri hőszigetelést anyagbeszerzés-
sel vállalok. Kiszállás ingyenes. (06-
30-749-5485, 06-70-257-8945

R É G I S É G

V E G Y E S

Bioptron lámpát, dobozt, színterápiát, 
állványt, légterápiát, ceragem ágyat 
vásárolok! (06-20-529-9861
Motoros permetező és egy 5-ös jancsi 
kályha eladó! (06-20-573-7846
Eladó elliptikus tréner! (06-70-266-
6474

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, kisgépeket. 
(06-70-624-5475
Vásárolok motorokat, alkatrészeket. 
Simson, Csepel, Mz, Panni, Jawa, stb! 
(06-70-650-3168

Esztergomi munkahelyre keresünk 
női-férfi betanított munkásokat. Munka 
jellege: könnyű fizikai, egyműszakos, 

betanított ülőmunka. Bejárást térítünk, 
előleget adunk. Első ledolgozott hónap 
után 30000 Ft. JELENLÉTI BÓNUSZT 
ADUNK. Havi fizetés: 230000-250000 

Ft. (06(30)385-8356, ragnarhuman@
gmail.com. Ragnar-Human Kft.

Eladó: Zsámbék belterületén, 
LKE-0-3 építési övezetben levő 3176 
nm területű telek, gazdasági épület. 
1-es úthoz közel. Ingatlan befektetés 

céljára alkalmas. (06-70-396-8661, 
06-30-858-8038

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 gon-
dozásának fejében Mogyorósbányán. 
Önéletrajzot kérünk küldeni a partali.

tunde@gmail.com e-mail címre.

Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, 
és munkájára igényes női, konyhai mun-

katársat keres. (06-20-365-9493

Kőművest, kőműves segédet, 
festőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj 
bizalommal! Gran Gen Ker Kft. (06-

70-941-7152

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.

Lapostető szigetelés (06-70-
941-7152

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

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

Duguláselhárítás,  csatornakame-
rázás! (06-20-336-1583

Ajtó-ablak-redőny: Új csere, 
felújítás, javítás, karbantartás (06-

30-410-5568

Nyílászárók szigetelése, passzí-
tása, beállítása, zárvasalat, redőny, 
rovarháló, árnyékoló, harmonikaajtó 
javítás, készítés!Szellőző beépítés! 
Penészmentesítés. (06-30-294-
6022, www.peneszeltavolitasa.hu

Házigondozást vagy gyerekfel-
ügyeletet vállalok Esztergom és 

környékén. Délutáni órákban vagy 
hétvégén. Szakképzettséggel és 

gyakorlattal is rendelkezem.(06-70-
338-0497

Házi vízmű telepítés, szivattyú 
karbantartás és telepítés, hibaelhárí-

tás. (06-20-417-2969

Eladó: régebbi heverő, 2 fotel, 
sarokkanapé, illetve egy férfi, váltós 

kerékpár. (06-20-268-5533

Biztonsági őröket keresek az eszter-
gomi Ipari Parkba rendezett papírokkal 

24/48 szolgálatra, akár azonnali kezdés-
sel! Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 

BG Credit House Kft. (06-30-655-
2074, bgcredit.balazs@gmail.com

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

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá 

kisebb gépimunkákat, térköve-
zést, betonozást, egyéb kőműves 

munkákat. Zöldhulladék kezelésével 
is foglalkozunk: fűkaszálás, fakivágás 

stb. Hívjon bizalommal! (06-70-
204-4859

Dorogon, a Fáy ltp.-en jó állapotú, 
kulturált lakás KIADÓ, azonnal költözhe-

tő. (06-20-282-4410

Kiadó Esztergomban bútorozott, két 
szoba, összkomfortos lakás. Bérleti 

díj 120000 Ft+ rezsi + 1 havi kaució! 
(06-30-557-4301

Ingyenes albérlet! Nyugdíjas nő saját 
leányvári házába fogadna nyugdíjas 

hölgyet. (06-20-985-0824

MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 
Ács-tetőfedő vállalkozás keres 

segédmunkást, illetve a szakmákban 
jártas, gyakorlott munkaerőt kiemelt, 

heti bérezéssel! ÁCS/DC Kft. (06-20-
9527 764

Kézi és gépi takarítókat keresek az 
esztergomi Ipari Parkba hétfőtől pén-
tekig 4-6-8 órában, akár 1 műszakban 

(délelőtt), vagy két műszakban. BG 
Credit House Kft. 06-30/655-2074, 

bgcredit.balazs@gmail.com

Szent Vince Idősek Otthona - Meg-
változott munkaképességű PORTÁS 

munkatársat keresünk 4 órában, 
folyamatos munkarendben, azonnali 
kezdéssel.Fényképes önéletrajzokat 

várunk a következő címre: munkaugy@
szentvinceotthon.hu

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS KARBAN-
TARTÁS! Körösladányi László (06-

30/244-2092

Vállalom: épületek bontását, felújítá-
sát, tető javítását, bádogozását, föld-

munkát, csatornázást, tereprendezést, 
veszélyes fák kivágását, fűnyírást, bur-
kolást, kőműves munkákat, nyílászárók 
beépítését, földmunkagép munkákat, 

térkövezést. Hívjon bizalommal!  (06-
70-429-6053, 06-20-626-8429

DIPLOMÁS KÖNYVGYŰJTŐ 1945 
ELŐTTI KÖNYVEKET, ÚJSÁGOKAT, 
FOTÓKAT, KÉPESLAPOKAT VÁSÁ-

ROL. (06-30-994-5943

Tetőfedő, bádogos, ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes 

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

2547

Kőműves, festő és burkoló 
munkákat vállalok! Helyszíni felmérés 

során árajánlat készítés! (06-70-
340-7321

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

(06-20-321-0601

Villanyszerelés! Házak, lakások 
felújítása, villanyóra szerelés 

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

06-31-318-2609

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

(06-30-756-5974

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

javítást, bádogos munkát, kúpcserép 
kikenést, ereszcsatorna rendszer 
felújítást, javítást, cserepeslemez, 

régi tető, beázások megszüntetését, 
felújítását, lapostető szigetelését 

vállaljuk anyag, munkadíjjal. Decem-
berben 15 % kedvezmény. Hívjanak 
bizalommal. (06-30-387-9473

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Palatetők felújítása, új tetők, 

teraszok, garázsok építése. Ingyenes 
felmérés. (06-70-235-6468
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