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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, Le-
ányvár, 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, etika-
ilag 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 fe-
lelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, 

vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes 
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcso-
latos 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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Karácsonyfa állítás
A karácsonyfa előzménye a pogány hagyományokban a termőág, zöldág házba vitele, illetve a ház és a ház környékének örökzöld 
ágakkal díszítése

A szokást ismerték a kelták, náluk a fagyöngy, a 
magyal és egyéb örökzöldek játszották a főszerepet. 
Magyarországon a zöldág általában rozmaring 
ágacska, nyárfa vagy kökénybokor ága. A ger-
endára függesztették fel, aranyozott dióval, piros 
almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal díszítet-
ték. A diónak rontást űző erőt tulajdonítottak, a 
gyümölcs a bőség, egészség jelképe, a szalma pe-
dig a betlehemi jászolra emlékeztet. A karácsonyi 
ág később fejlődött kis fácskává, amit szintén a 
házba vittek, és különféle módon díszítettek. Felj-
egyzések szerint az első hagyományosnak mond-
ható karácsonyfát freiburgi pékinasok állították a 
város kórházában a XV. században. Átvitt jelentése 
a hagyományosan pirossal ékesített fenyőnek az 
életfa, a természet évről-évre megújulása, kör-
forgása. A fán látható girland (vagy boa!) a paradic-
somi rosszra csábító kígyót jelképezi, az alma a tudás 
fájáról szakasztott gyümölcsre emlékeztet (ennek mintájára alakultak ki később a piros, arann-
yal díszített üveggömbök), a gyertyák pedig a fény, a nap, keresztény felfogás szerint Jézus szimbólumai. 
A manapság megszokott díszes, üveggömbökkel, szaloncukorral felállított fa német protestáns hatásra terjedt el bécsi közvetítéssel, 
kezdetben az arisztokrácia és a városi polgárság körében. A feljegyzések szerint először Brunswick Teréz martonvásári grófnő állított 
karácsonyfát. magyar paraszti életben a mai értelemben vett karácsonyfa állítás szokása, házilag főzött szaloncukorral, a fa alá he-
lyezett betlehemmel csak a XX. században terjedt el. A szegény paraszti családokban a II. világháború végéig megmaradt a zöldág 
állítás szokása, sőt volt ahol a jó szaporulat reményében az istállóba is vittek belőle. A karácsonyfát hagyományosan Vízkeresztkor 
(január 6.) bontják le.

Forrás, fotó: InfoTatabánya.hu

KARÁCSONYIKARÁCSONYI
ünnepekünnepek



ApróhirdetésekApróhirdetések
I N G A T L A N

B É R L E M É N Y

Á L L Á S

J Á R M Ű

Használt, és roncsautóját, személy-
autóját, és teherautóját adásvételi 
szerződéssel megvásárolom. (06-
20-509-0961

S Z O L G Á L T A T Á S

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

Vállalok szobafestést, mázolást,  és 
laminált parketta lerakását. (06-70-
263-6464

Duguláselhárítás (06-20-348-8720

KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍTÁST, 
BÚTORSZÁLLÍTÁS, HELYBEN RAKO-
DÁST VÁLLALUNK MEGFIZETHETŐ 
ÁRON. (06-20-586-3996, vagy 
e-mail: kataberta1@gmail.com

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

V E G Y E S

Bioptron lámpát, dobozt, színterápiát, 
állványt, légterápiát, ceragem ágyat 
vásárolok! (06-20-529-9861
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
ÉLETJÁRADÉK szerződést kötne egy fi-
atal keresztény pár. Havi több százezres 
juttatással és odafigyeléssel támogat-
nánk Önt az ingatlana tulajdonjogáért, 
anélkül hogy beköltöznénk. Ismerjen 
meg, hogy lássa segíthetünk egymá-
son. (06-70-429-5889

Héjas mogyoró eladó. Mayer János, 
termelő (06-70-291-2982

R É G I S É G

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

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

(06-20-365-9493

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

70-941-7152

Lapostető szigetelés (06-70-
941-7152

Használt, sérült és roncsautóját 
(trailerrel is elszállítva) adásvételi 

szerződéssel megvásárolom. (06-
70-368-3171

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 
esztergomi Ipari Parkba rendezett 
papírokkal 24/48 szolgálatra, akár 
azonnali kezdéssel! 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

MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 
Ács-tetőfedő vállalkozás keres 

segédmunkást, illetve a szakmákban 
jártas, gyakorlott munkaerőt kiemelt, 
heti bérezéssel! ÁCS/DC Kft. (06-

20-9527-764

Szent Vince Idősek Otthona - Meg-
változott munkaképességű PORTÁS 

munkatársat keresünk 4 órában, 
folyamatos munkarendben, azonnali 

kezdéssel. Fényképes önéletraj-
zokat várunk a következő címre: 

munkaugy@szentvinceotthon.hu

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS KAR-
BANTARTÁS! Körösladányi László 

(06-30-244-2092

Albérlőt keresünk, középkorú pár 
személyében Mogyorósbányára 1 

szoba összkomfortos külön lakrészre 
(1 szoba, konyha, zuhanyzó Wc.)
Érdeklődni önéletrajzzal lehet a 

megadott e mail-címen.
partali.tunde@gmail.com

Monotonitástűrő, szorgalmas, női 
munkaerőt keresünk könnyű fizikai 
munkára kesztölci munkahelyre. 

Elvárások: kétműszakot vállalni tudó. 
Hunmetal Kft. (06-70-673-7316

Kézi és gépi takarítókat keresek 
az esztergomi Ipari Parkba hétfőtől 

péntekig 4-6-8 órában, akár 1 
műszakban (délelőtt), vagy két 

műszakban. BG Credit House Kft. 
(06-30-655-2074, bgcredit.

balazs@gmail.com

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

egyműszakos, betanított ülőmunka. 
Bejárást térítünk, előleget adunk. 

Első ledolgozott hónap után 30.000 
Ft JELENLÉTI BÓNUSZT ADUNK. 
Havi fizetés: 230.000-250.000 Ft. 
(06(30)385-8356, ragnarhuman@

gmail.com. Ragnar-Human Kft.

Esztergom-Kertvárosi munka-
helyre tapasztalt asztalost keresünk 
leszabási munkákra. Műszaki rajz 

ismerete előnyt jelent. Korszerű gé-
pek, jó csapat! Várjuk önéletrajzodat. 
ÖkoTech-Home Kft. (06-20-916-
7494, oneletrajz@okotechhome.hu

Ha szereted a változatosságot, 
tudsz önállóan is dolgozni, jó a mű-
szaki érzéked és értesz az emberek 
nyelvén, továbbá nem okoz problé-
mát a többórás autóvezetés sem, 
akkor jelentkezz hozzánk helyszíni 

kivitelezőnek. 20 éve a környezetvé-
delem területén működő esztergomi 
vállalkozás vagyunk, saját gyártású 
szennyvíztisztító kisberendezéseink 
telepítését, karbantartását végezzük.

Öko Tech-Home Kft. oneletrajz@
okotechhome.hu, (06-20-916-7494

Esztergomi sörözőbe verseny-
képes fizetéssel, megbízható 

pultoslányt felveszek állandó munká-
ra, vagy beugrósnak. Zakariás Róbert 

(06-70-311-6675

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

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

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

(06-30-756-5974

Tetőfedő, bádogos, ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes 

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

2547

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben 

gazdag boldog új évet 
kívánunk!

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 448 
m2 kerttel, 4 szoba, nettó 161 m2 lakó-
színt, étkező konyhás, 2 fürdőszobás, 
két pince, garázs, melléképületek. Fű-
tése fa elgázosító kazánnal és cserép-
kályháról is. Gáz bevezetve. Nyílászá-
rók 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 szo-
bás családi ház. Telek területe 369 m2, 
fedett kapualj. Gázfűtés pince, mel-
léképület, garázs, zárt udvar. Irányár: 
70 MFt. (06(20)421-4557
Eladó lakás Esztergom városköz-
pontjában. Rákóczi téren, 2019-ben 
felújított, galériás, IV. emeleti lakás, 
1 szoba + galéria (lakáson belül 
2 szintes), 42 m2, új nyílászárók, 
infrapaneles elektromos fűtés. Irány-
ár: 28 MFt. (06(20)336-4936
Eladó Esztergom déli városrészén, 
két szintes családi ház, 309 m2 
telken, 4 szobás, 130 m2 lakrész. 
Kocsi beálló a fedett kapualjba, gon-
dozott kert, melléképület kis pince, 
gáz központifűtés. Irányár: 68 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
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 csa-
ládi ház, egy szintes, felújított, tégla 
építéses, 3 szobás, 70 m2 jó állapo-
tú, új nyílászárók vezetékek, burko-
latok. Telek mérete 749 m2. Fűtése 
központifűtés, gáz- és vegyes tüzelé-
sű kazánokról is. Az épület alatt pince, 
gondozott telek, garázs. Irányár: 49 
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.  
Irányány ár: 80 MFt. (06(20)336-
4936

Kiadó Esztergomban III. emeleti, 1 
szobás lakás a vasút állomás köze-
lében. Részben bútorozott, fűtése 
távfűtés. Ár: 115.000 Ft/hó + rezsi.           
(06(20)421-4557
Kiadó Esztergomban 2,5 szobás nagy 
erkélyes, felújított, bútorozott 58 m2 
lakás. Villany fűtés + klíma. Bérleti 
díj 160.000 Ft/hó+ rezsi.  (06(20) 
421-4557
Kiadó Esztergomban, a városköz-
pontban, 1 szobás bútorozott lakás. 
Két havi kaució szükséges. villany fű-
tés.  Bérleti díj 120.000 Ft/hó + rezsi. 
(06(20)421-4557

Jogosítvánnyal rendelkező, jó 
teherbírású férfi munkaerőt keresünk 

közepesen nehéz, fizikai munkára. 
Hunmetal Kft. (06-70-673-7316

Targoncás munkára keresünk 
alkalmi munkavállalót Nyergesújfalun 

lévő telephelyre. Heti 2-3 alkalom, 
4,5 órás kamion felpakolására 

délután is délelőtt is aki délelőtt 
dolgozik, akkor délután jöhet munka-
végzésre. Alkalmi bejelentés. Bérezés 

megegyezés szerint, versenyképes 
órabérrel. Jelentkezni az alábbi 

elérhetőségen lehet: Seref Kardino 
(06-70-351-8087

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

(06-20-321-0601

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

ROL. (06-30-994-5943
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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. 31-ig 15-25%-os kedvezmény!

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



2022. december 16.8

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. 12.31-ig 

15-25%   kedvezmény! 
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