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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. 01.30-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

ban. 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 követ-
kezményeket és hátrányokat a Megrendelőre 
hárítja. Az újságban megjelent grafikai megol-
dások, szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol 

történő felhasználásához a szerkesztésért 
felelős személy engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu
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SZAKEMBEREKSZAKEMBEREK
SzolgáltatókSzolgáltatók

PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, 
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,  

15 év garanciával, referenciákkal. 
Tetőfelújítások, átfedések, javítások. 

 Gyorsan, szépen, olcsón.

Tel.:06-20-931-3152

A KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI 
előjegyzőknek  2023. 01.30-ig 

15-25%   kedvezmény! 



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

Á L L Á S

J Á R M Ű

S Z O L G Á L T A T Á S

Vízvezeték szerelés, konyhai illetve für-
dőszobai szerelvények javítása cseréje. 
(06-30-682 -9631

Duguláselhárítás (06-20-348-8720

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 EL-
LENŐRZÉSÉT, karbantartását. Falika-
zánok és átfolyó rendszerű vízmelegí-
tők vízkőlerakódásának eltávolítását. 
(06-30-950-3134

Villanybojler tisztítást, javítást vállalok 
rövid határidővel Esztergomban és kör-
nyékén. (06-30-229-1223

Családi vállalkozasunk több évti-
zedes tapasztalattal segít otthonod 
felújitásában, esetleg új otthonod meg-
építésében. Bízd ránk! Hívj! (06-30-
132-5905

Új tető készítés, régi tetők felújítása, bá-
dogos munkák, cserepeslemez fedés. 
Nyugdíjasoknak személyre szabott ak-
ció. S.O.S. munka. (06-70-904-9096, 
06-30-553-1342

Vállalok szobafestést, mázolást,  és 
laminált parketta lerakását. (06-30-
873-0321

Á L L A T

1 éves vörös tojótyúkok 10db-tól ingye-
nes házhozszállítással, februári hónap-
ra megrendelhető 880Ft/db. (06-20-
214-7787

V E G Y E S

Eladó: Heverőnek szétnyitható kanapé, 
37-es nagyon szép, téli, bundás hóta-
posó, 2 db fotelágy. (06-20-362-
8697
Keresek elektromos kerékpárt! (06-
20-362-8697

Idősek gondozását akár ottlakással, 
illetve magánházak takarítását válla-
lom Esztergomon belül! (06-70-403-
1226
MTD fűkasza olcsón eladó! (06-20-
362-8697
Vásárolok Simson, Mz, Jawa, stb! Ol-
dalkocsit, motorkulit, blokkot, fővázat. 
(06-70-650-3168

R É G I S É G

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 Irinyi J u, II. 
emeleti erkélyes lakás, 2 szoba, 49 
m2, új nyílászárók, új elektromos 
központi fűtés, vezetékek. Irányár: 29 
MFt. (06(20)336-4936
Eladó Esztergom déli városrészén, 
két szintes családi ház, 309 m2 tel-
ken, 4 szobás, 130 m2 lakrész. Kocsi 
beálló a fedett kapualjba, gondozott 
kert, melléképület kis pince, gáz 
központifűtés. Irányár: 68 MFt. (06 
(20)336-4936
Eladó lakás Esztergom-kertváros-
ban 65 m2, 2 nagy szobás, nagy kony-
hás I. emeleti, 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

Kiadó Esztergomban IV. emeleti, 2 
szoba halos lakás a vasút állomás 
közelében. Részben bútorozott, fűté-
se távfűtés. Ár: 150000 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 120000 Ft/ hó + rezsi. 
(06(20)421-4557
Kiadó Esztergomban városközponti 
2,5 szobás erkélyes, felújított, búto-
rozott 68 m2 lakás. Villany fűtés, + 
klíma. Bérleti díj 250000 Ft/hó+ rezsi.
(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. Irány-
ár: 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.   
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 elő-
tér galéria, iroda, lakások, mosdó wc. 
267 m2. Részben jelenleg is működő 
részekkel. Továbbra is alkalmas üzle-
ti célra, illetve lakások kialakítására 
is alkalmas. Ár: 210 MFt. (06(20) 
336-4936
Eladó Dorogon, Baross G. ltp. II. 
emeleti, 56 m2, erkélyes, 2 szobás 
lakás. Nagyon jó elhelyezkedésű la-
kás, Széchenyi ltp. közelében. Fűtése 
2 hőtárolós villanykályhával éjszakai 
áramról. Új nyílászárók, szigetelt 
homlokzat. A közelében vasút állo-
más, buszmegálló, üzletek bevásárló 
központok, élelmiszer bolt. Ár: 28 
MFt. (06(20)421-4557
Eladó lakás Esztergom városköz-
pontjában 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. Irányár: 34 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 Leányváron 1963-ban épült 
családi ház. 1275m2 telken 3 szobás 
110m2 alapterületű egy szintes ház. 
Külső nyílászárók műanyagra cserél-
ve, a homlokzat 10 cm szigeteléssel 
ellátva. Garázs, pince, melléképüle-
tek, beépíthető manzárt tetőtér. Fűté-
se gáz központi, és vegyes központi. 
Ár: 62 MFt. (06(20)421-4557. 
Eladó Esztergom, Bánomi lakóte-
lepen épület alatti 65 m2-es üzlet-
helység, részben fűtött, WC-vel és 
mosdóval rendelkezik, 32A villany 
és vezetékes víz van. Ár: 26 MFt. 
(06(20)421-4557
Eladó Piliscsaba–Magdolnavölgy 
lakóparkban egyszintes, könnyű-
szerkezetes családi ház. 2240 m2-es 
(dupla), parkosított telek, locsoló-
rendszerrel 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 (té-
likert), 2 fürdőszoba, mosókonyha, 
terasz, garázs, fedett kocsibeálló. 
Zöldövezeti, természetre néző kilá-
tás. Irányár: 219 MFt. (06(20)336-
4936
Eladó Nyergesen Szarkás (Hészoba) 
dűlőben egy pince présház. 4500 m2 
telek, termő gyümölcsfákkal és sző-
lővel. 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)421-
4557
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 nyaraló, gazdasági épület Esz-
tergom Diósvölgyben Szarvashe-
gyen. Kb. 800 m2-es telken, téglából 
épült, 48 m2-es hosszúkás épület, (A 
földszinten: közlekedő, fürdőszoba 
WC-vel, konyha étkező, 1 szoba, fe-
dett terasz, Tetőtérben: galéria és 1 
hálószoba) villany van, víz ásott kút-
ról. Ár: 16 MFt. (06(20)421-4557
Eladó családi ház Esztergom főútvo-
nalán. 1263 m2-es, hangulatos telek 
tartozik hozzá, úszómedencével és a 
kert végében veteményessel. Az épü-
let tégla építésű, 135 m2-es, 3 szoba, 
2 fürdő, konyha, spejz, nagy fedett 
terasz, garázs. A garázs feletti tető-
térben lakható szoba lett kialakítva. A 
külső nyílászárók újak, fából készül-
tek. Fűtése központifűtés villanyka-
zánról, illetve a radiátorokat vízteres 
kandallóval is lehet fűteni. Irányár: 65 
MFt. (06(20)336-4936

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

Albérlőt keresünk, középkorú egye-
dülálló, vagy pár személyében Mo-
gyorósbányára 1 szoba összkomfor-
tos külön lakrészre /1 szoba,konyha, 
zuhanyzó Wc./ Érdeklődni önéletrajz-
zal lehet a megadott e mail-címen. 
partali.tunde@gmail.com

Esztergomban kórházhoz közel csa-
ládiház kiadó.(06-70-208-4511

Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagá-
ra, és munkájára igényes női, konyhai 
munkatársat keres. (06-20-365-
9493

Kőművest, kőműves segédet, festőt, 
villanyszerelőt felveszek! Hívj biza-
lommal! Gran Gen Ker Kft. (06-70-
941-7152

Szent Vince Idősek Otthona - Meg-
változott munkaképességű PORTÁS 
munkatársat keresünk 4 órában, 
folyamatos munkarendben, azon-
nali kezdéssel.Fényképes önélet-
rajzokat várunk a következő címre: 
munkaugy@szentvinceotthon.hu

Dorogi fémipari cég CO hegesztőt és 
betanított munkatársat keres állandó, 
1 műszakos munkarendbe. Fémnet 
Kft. (06-30-869-8055

Azonnali kezdéssel megváltozott 
munkaképességű munkavállalót ke-
resünk kesztölci dohányboltba bolti 
kisegítőnek. Infi Kkt. (06-30-910-
2664

Szerkezetépítésben jártas szak-
munkást és segédmunkást keresünk 
azonnali kezdéssel Dorog térségébe. 
Bérezés megegyezés szerint. DKD Kft. 
(06-30-630-9627

Segédmunkást felveszek. GallCons 
Kft. (06-20-960-9621

Keresünk TETŐMUNKÁBAN és 
EGYÉB HÁZFELÚJÍTÁSBAN jártas, ta-
pasztalt embereket pl.: ács-tetőfedő, 
kőműves, bitumenes lángszigetelő. 
Nagyon jó fizetési lehetőség! Csak 
min. 3-4 éves tapasztalattal, vagy 
szakmával rendelkező emberek je-
lentkezését várjuk! Jogosítvány előny! 
Tetőklinika (06-20-265-8016

Esztergomi sörözőbe versenyképes 
fizetéssel, megbízható pultoslányt 
felveszek állandó munkára, vagy be-
ugrósnak. Zakariás Róbert (06-70-
311-6675

Esztergomi gumiszerelő műhelybe 
keresek férfi munkaerőt, hosszú távú 
munkára. Jelentkezni kizárólag sze-
mélyesen: Hupilla Gumi Kft. Eszter-
gom, Árpád utca 20.

Keresek öreg, régi motorkerékpáro-
kat, oldalkocsit, motorkulit valamint 
ezek alkatrészeit. Érdekel fellelt, hiá-
nyos és romos állapotig is, pl.: Panno-
nia, Jawa, Velorex, Csepel, Zündapp, 
NSU, BMW, Simson. Házhoz megyek! 
Készpénzzel fizetek. (06-20-519-
6079

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szú-
nyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny szerelése - Nagy Sándor (06-
20-321-0601

Döntés nélküli favágás alpintech-
nikával! Veszélyessé vált fák lebon-
tása, gallyazás, faápolás, veszélyte-
lenítés. Precízen, gyorsan, biztonsá-
gosan! (06-30-619-7671

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

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

Vállaljuk épületek, kerítések, ga-
rázsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, betono-
zást, egyéb kőműves munkákat. Zöld-
hulladék kezelésével is foglalkozunk: 
fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon bi-
zalommal! (06-70-2044859

Lapostető szigetelés (06-70-941-
7152

Házigondozást vagy gyerekfelügyele-
tet vállalok Esztergom és környékén. 
Délutáni órákban vagy hétvégén. 
Szakképzettséggel és gyakorlattal is 
rendelkezem.(06-70-338-0497

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

Nyílászárók szigetelése, passzítása, 
beállítása, zárvasalat, redőny, rovar-
háló, árnyékoló, harmonikaajtó javí-
tás, készítés! Szellőző beépítés! Pe-
nészmentesítés. (06-30-294-6022, 
www.peneszeltavolitasa.hu

Lakatos ipari munkák, kapuk, kerítés, 
korlát stb. készítését vállalom. (06-
70-339-8955
Dobozos 3.5 tonnás kisteherautóval 
(+6 m-es ponyvás utánfutóval)  fu-
vart vállalok! (06-30-951-0087

Kerítésépítés A-Z-ig, térkövezés, csa-
tornázás, betonozás, aszfaltozás ked-
vező áron! 06(70)770-3547, iroda@
betonaszfalt.hu

Költöztetés, lomtalanítás, bútorszál-
lítás, pianínó szállítás baráti áron. 
1981 kód bemondásával 10% kedvez-
mény! (06-20-586-3996. E-mail: 
kataberta1@gmail.com

Vállalunk tetőmunkát, ácsmunkát, 
komplett tetőfelújítást, bádogos 
munkát, ereszcsatorna cserét, lapos-
tetőszigetelést, palatető javítást, cse-
rét, cserépforgatást saját anyagból. 
(06-20-932-5257

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

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, kúpkikenést, egyéb ja-
vításokat vállalok. Országosan kiszál-
lás ingyenes. Kedvezmény 15 % 2023. 
01. 31-ig. (06-20-225-6401

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vál-
lalok azonnali kezdéssel. Cserepes 
lemezből, cserépből, zsindelyből, 
lapostető szigetelés. (06-20-281-
2547

Eladó: régebbi heverő, 2 fotel, sarok-
kanapé, illetve egy férfi, váltós kerék-
pár. (06-20-268-5533

Ékszer felvásárlás! 1 nap két helyen. 
Január 25. SZERDA 9-11 POMÁZ 
Művelődési Ház (Huszár u. 3.), 12-
15 óráig VISEGRÁD Mátyás Műv Ház 
(Széchenyi u. 11.) Törtarany: 12400 
Ft/g, Fazonarany: 15500 Ft/g. Arany, 
ezüst érmék, régi pénzek, valuták. 
Régi felhúzós karórák (quartz kizár-
va) Ezüst tárgyak: kanalak, villák stb. 
Herendi, Zsolnay porcelánok. Briliáns 
ékszerek. Háború előtti képeslapok. 
(06-70-381-6345
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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

06-20-931-3152

TETŐKLINIKA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás, 
50% ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI feliratkozóknak
2023.01.30-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK
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