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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

2 ÁLLÁSBÖRZE Jelentkezéskor tüntesse fel a Szuperinfó
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
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2023 munkaszüneti napok
Több meglepetést is tartogat 2023 a magyar dolgozók 
számára, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a 
2023-as munkaszüneti napok milyen dátumra esnek, 
ha a hosszú hétvégéinket, szabadságainkat tervezzük. 
Nézzük, mikor lesznek a 2023. munkaszüneti napok, 
avagy hogyan néz ki a munkaszüneti napok 2023 
listája!
A 2023-as munkaszüneti napok listája kedvezőképpen 
alakul az újévben: a 2023 munkaszüneti napok naptár 
szerint nem kell számolnunk sem áthelyezett szabad-
nappal, sem áthelyezett munkanappal, így minden 
hétvégénk teljes lehet. A 2023-as munkaszüneti 
napok listája a következőképpen alakul:

2023. január 1. (újév napja) - vasárnap
2023. március 15. (1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe) 
- szerda
2023. április 7-10. (húsvéti hosszúhétvége) – péntektől hétfőig
2023. május 1. (a munka ünnepe) - hétfő
2023. május 28-29. (pünkösd) – vasárnap, hétfő
2023. augusztus 20. (államalapítás ünnepe) - vasárnap
2023. október 23. (1956-os forradalom és szabadságharc) - hétfő
2023. november 1. (halottak napja) - szerda
2023. december 25-26. (karácsony) – hétfő, kedd
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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  2023. 01.15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

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.

TAVASZI feliratkozóknak
2023.01.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK



ApróhirdetésekApróhirdetések
I N G A T L A N

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT INGAT-
LANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY LAKÁST 
VENNÉK! OTTLAKÁS NÉLKÜL ÉLETJÁ-
RADÉKKAL. (06-30-950-3134

B É R L E M É N Y

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

Á L L Á S

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

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

Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, 
és munkájára igényes női, konyhai 
munkatársat keres. (06-20-365-

9493

Jogosítvánnyal rendelkező, jó 
teherbírású férfi munkaerőt keresünk 

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

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

70-941-7152

Szent Vince Idősek Otthona - 
Megváltozott munkaképességű 

PORTÁS munkatársat keresünk 4 
órában, folyamatos munkarendben, 

azonnali kezdéssel.Fényképes önélet-
rajzokat várunk a következő címre: 
munkaugy@szentvinceotthon.hu

Esztergom-Kertvárosi munkahely-
re tapasztalt asztalost keresünk 

leszabási munkákra. Műszaki rajz 
ismerete előnyt jelent. Korszerű gé-

pek, jó csapat! Várjuk önéletrajzodat. 
ÖkoTech-Home Kft. (06-20-916-74-

94, oneletrajz@okotechhome.hu 

Ha szereted a változatosságot, tudsz 
önállóan is dolgozni, jó a műszaki 

érzéked és értesz az emberek nyelvén, 
továbbá nem okoz problémát a több-
órás autóvezetés sem, akkor jelent-
kezz hozzánk helyszíni kivitelezőnek. 
20 éve a környezetvédelem területén 

működő esztergomi vállalkozás 
vagyunk, saját gyártású szennyvíz-

tisztító kisberendezéseink telepítését, 
karbantartását végezzük. Öko-Tech-
Home Kft. oneletrajz@okotechhome.

hu, (06-20-916-74-94

Dorogi fémipari cég CO hegesztőt és 
betanított munkatársat keres állandó, 
1 műszakos munkarendbe. Fémnet 

Kft. (06-30-869-8055

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

Használt, sérült és roncsautóját (trai-
lerrel is elszállítva) adásvételi szerző-
déssel megvásárolom. (06-70-368-

3171

S Z O L G Á L T A T Á S

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyog-
hálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny 
szerelése - Nagy Sándor (06-20-

321-0601

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

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

Duguláselhárítás (06-20-348-8720

Gázkészülék javítás, karbantartás! Kö-
rösladányi László (06-70-234-5724

Duguláselhárítás, csatornakamerá-
zás! (06-20-336-1583

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, beto-

nozást, egyéb kőműves munkákat. 
Zöldhulladék kezelésével is foglalko-

zunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon 
bizalommal! (06-70-2044859

Lapostető szigetelés (06-70-941-
7152

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉKÉT, 
szakszerűen felújítom! Ifj.Szabó Imre 
vállalom Esztergomban és vidéken, 
FÖLDGÁZAS és PALACKOS gázké-
szülékek garanciaidő utáni javítását, 
szerelését, beüzemelését, ÉVENKÉNTI 
KÉTSZERI KÖTELEZŐ, IDŐSZAKOS 
ELLENŐRZÉSÉT, karbantartását. Fali-
kazánok és átfolyó rendszerű vízmele-
gítők vízkőlerakódásának eltávolítását. 
(06-30-950-3134
GÁZTŰZHELY BEÜZEMELÉSE, ÉS JA-
VÍTÁSA! (06-30-950-3134

Lakás-, ház-, ipari létesítmény felújí-
tás, átépítés, külső-belső munkák! 

(06-30-875-6655

Házigondozást vagy gyerekfelügyele-
tet vállalok Esztergom és környékén. 

Délutáni órákban vagy hétvégén. 
Szakképzettséggel és gyakorlattal is 

rendelkezem.(06-70-338-0497

Villanybojler tisztítást, javítást vállalok 
rövid határidővel Esztergomban és kör-
nyékén. (06-30-229-1223
KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍTÁST, 
BÚTORSZÁLLÍTÁS, HELYBEN RAKO-
DÁST VÁLLALUNK MEGFIZETHETŐ 
ÁRON. (06-20-586-3996, vagy 
e-mail: kataberta1@gmail.com

V E G Y E S

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

kerékpár. (06-20-268-5533
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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 
2023. 01.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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