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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

a Szuperinfó országos hálózatán keresztül 
az ország BÁRMELY  pontjára!

Tudta Ön,  
hogy itt  

helyben a 
Szuperinfó dorogi  

irodáján keresztül, 
az ország 54 másik 

Szuperinfó 
lapjába is feladhatja 

hirdetését?MUNKAERŐT KERES?        SEGÍTÜNK!

ÁLLÁSHIRDETÉS Hirdessen célzottan 
a Szuperinfó országos 

laphálózatában!

+36-30/692-1256 
06-33/403-703  

 esztergom@szuperinfo.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. 02.15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

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. 02.15-ig 15-25%-os kedvezmény!

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



ApróhirdetésekApróhirdetések
I N G A T L A N

Életjáradéki szerződést kötne egy fi-
atal, biztos jövedelmű pár. Hivatalos, 
közjegyzői szerződés. Ismerjük meg 
egymást, keressen bizalommal! (06-
70-429-5889

B É R L E M É N Y

Á L L Á S

Esztergomi gumiszerelő műhelybe 
keresek férfi munkaerőt, hosszú távú 
munkára. Jelentkezni kizárólag szemé-
lyesen: Hupilla Gumi Kft. Esztergom, 
Árpád utca 20.

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

GÁZTŰZHELY BEÜZEMELÉSE, ÉS JA-
VÍTÁSA! (06-30-950-3134

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, 
bádogos munkák, cserepeslemez fe-
dés. Nyugdíjasoknak személyre sza-
bott akció. S.O.S. munka (06-70-
904-9096, 06-30-553-1342

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

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

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

Idősek gondozását akár ottlakással, 
illetve magánházak takarítását válla-
lom Esztergomon belül! (06-70-403-
1226
Eladó 220 V-os grillezős villanytűzhely. 
(06-20-362-8697
Vásárolok Simson, Mz, Jawa, stb! Ol-
dalkocsit, motorkulit, blokkot, fővázat. 
(06-70-650-3168
Bélyeggyűjteményt, magyar, külföldi, 
állat, növény, politikusok, kommu-
nizmus..stb. témakörben vásárolok 
díjtalan kiszállással. Pál István (06-
20-947-3928

Ü D Ü L É S R É G I S É G

Legmagasabb áron vásárolok bélyeg-
gyűjteményeket, 1945 előtti képesla-
pokat, papír és fémpénzeket. Koleszár 
Zoltán 1064 Budapest Vörösmarty u 65. 
(06-20-936-4757, 06-1-6085320

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

Eladó! Esztergomban a Schweidel ut-
cában 3. emeleti, 58 m2-es, kettő és 
fél szobás lakás, eredeti állapotban. 
Irányár: 30 millió Ft. (06-20-944-
1143

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

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

Gyógypedikűr, több, mint 25 éves 
gyakorlattal: Esztergom, Batthyányi 
Lajos 27. Tanítóképzőnél (Kárpitos 
mellett) 06-33-413-097

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Palatetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése. Ingyenes 
felmérés. (06-70-215-7480, 06-70-
235-6468

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

Ács, Tetőfedő, Bádogos munkát válla-
lunk A-Z-ig. Ingyenes helyszíni felmé-
rés. (06-30-760-5814

Garanciával vállalunk tetőfedést, 
tetőfelújítást, tetőszigetelést, bádo-
gozást, palatető felújítást. Azonnali 
kezdéssel! (06-70-743-8780

KÁLYHAÉPÍTŐ Esztergom és környé-
ke - Építés, átrakás, tisztítás, javítás, 
bontás - anyagbeszerzéssel, garanci-
ával, ingyenes felméréssel! (06-30-
756-5974

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

A Bükfürdői Apartman „A” épületben 
2 hetes üdülési jog eladó. 2023. febru-
ár 15-28-ig.(06-30-514-5698

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

Grand-Ács Kft. Esztergom-kertvárosi 
telephelyére ács, asztalos szakem-
bert keres, folyamatos munkavégzés-
re. Érdeklődni a 06-70-778-8779-es 
telefonszámon lehet, hétköznap 7-16 
óráig

Grand-Ács Kft. Solymári telephelyére 
keres versenyképes bérezéssel tető-
szerkezet tervezésre, műszaki előké-
szítő, gyártmánytervező munkakörbe 
faipari mérnököt, faipari technikust. 
(06-70-708-8788

Hatósági Áras Tűzifa teljeskörű ügy-
intézését, feldolgozását és szállítását 
vállaljuk. Héjja-ker Kft. Héjja Attila 
(06-20-956-5276

Ácsmunkát, cserepeslemezelést, 
bádogosmunkát, tetőáthajtást, SOS 
tetőjavítást, verébdeszkázást, eresz-
csatornázást, komplett tetők készíté-
sét A-Z-ig, anyagbeszerzéssel válla-
lom. Kedvezmény 25 % 2023. február 
06-ig. (06-30-897-8454 

Indul az idei eSZJA-szezon

Már elérhető a 22SZJA személyijövedelemadó-bevallás nyomtatványa és a kitöltéséhez 
szükséges felület. Azok, akik maguk készítenék el bevallásukat, már használhatják a 
webes kitöltő programot is, ami a legegyszerűbben a NAV eSZJA-oldaláról (https://
eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan 
beküldhetők. A NAV-felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem 
az Ügyfélkapun keresztül nyújtja be a bevallását. A papíralapú kitöltéshez szükséges 
üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyomtatható a NAV eSZJA-oldaláról, 
illetve beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell elektronikus 
kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküldhetik postán a bevallásukat.

A bevallás kitöltése jóval egyszerűbb azonban, ha a NAV szja-bevallási tervezetét 
veszik alapul, ami nem csak magánszemélyeknek készül. Az egyéni vállalkozóknak, 
a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is 
készül tervezet, de esetükben ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, azt beküldés 
előtt mindenképpen ki kell egészíteniük a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Az szja-
bevallási és befizetési határidő egységes, valamennyi adózó számára 2023. május 22.

Bárki, aki KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos 
azonosítás, arcképes azonosítás) rendelkezik, március 15-étől megnézheti saját 
adóbevallási tervezetét az eSZJA-oldalon.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-áig, adóazonosító jele és születési dátuma 
megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását:

• SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon a következő formában: 
  SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn,
• az eSZJA-oldalon elérhető webűrlapon,
• levélben,
• a BEVTERVK formanyomtatványon,
• telefonon, a 1819-es hívószámon,
• személyesen, az ügyfélszolgálatokon.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet 
rendelkezni elektronikusan és papíron is. A rendelkező nyilatkozat benyújtásának ha-
tárideje 2023. május 22. 

                                                                                                     Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Elérhetők a friss bevallási in-
formációk a NAV honlapján, sőt, 
akik a NAV által elkészített bevallási 
tervezetük felhasználása helyett 
mégis maguk szeretnék elkészíteni 
bevallásukat, ők már hozzáférhet-
nek a 22SZJA bevallás webes kitöltő 
programjához.
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Vízkereszttől hamvazószerdáig világszerte egymást érik a táncos-jelmezes mulatságok, 
amelyek elképzelhetetlenek a régiókra jellemző fánkok és más édes sütemények nélkül.

1. Beignet
A legenda szerint Marie Antoinette egyszer kiszökött a palotából a karneváli forgatagba, és annyira ízlett neki a porcukorral 
bőven megszórt szögletes fánk, hogy az árus egész készletét felvásároltatta. A 18. században a francia bevándorlók meg-
honosították a süteményt az Újvilágban, és a beignet a híres New Orleans-i farsang, a Mardi Gras kedvence lett. 1986-tól 

ez Louisiana állam hivatalos fánkja.
2. Berliner

A nálunk is közkedvelt töltött szalagos fánkot a világ számos pontján berlininek nevezik, hiszen a sütemény a németek sz-
erint a 15. századi Berlinben született. Kezdetben töltetlen változatban készült, manapság vaníliaszószt, pudingot esetleg 

lekvárt nyomnak bele, a tetejére pedig cukorszórás helyett nemegyszer máz kerül.
3. Churros

Spanyolországban, sőt Dél- és Közép-Amerikában is egész évben megkóstolhatod ezt a jellegzetes süteményt. A legtöbb 
fánktól eltérően nem kelesztik és szaggatják, hanem az égetett tésztát felhevített olajba nyomják, mint a tolófánkot. Végül 

a churrost forró csokoládéba mártogatják vagy fahéjas cukorral megszórva fogyasztják.
4. Fasnachtschüechli

A svájci hegyek között az egészen vékonyra sütött ropogós csörögetallér a hagyományos karneváli sütemény.
5. Paczki

A lengyel pékségekben szinte mindig kapható töltetlen fánk története állítólag a középkorba nyúlik vissza. Ekkor alakult 
ki a recept a királyi udvarban ténykedő francia szakácsok közreműködésével. A paczkit legtöbbször cukormázzal bevonva 

kínálják.
Forrsá, fotó: https://www.mindmegette.hu/5-fantasztikus-farsangi-sutemeny-ezeket-ne-hagyd-ki-ha-ujitani-szeretnel-fank-berliner-churros--52104/

A VALENTIN NAP EREDETE
A Valentin-nap vagy Bálint-nap már világszerte a szerelmesek napja – de 
honnan ered ez a különleges nap? Milyen szokások élnek a különböző 
országokban február 14-ével kapcsolatban, és milyen ajándékoktól lesz 
igazán különleges a Valentin-nap?

MIKOR VAN VALENTIN-NAP?
Az egyik leggyakoribb kérdés – valószínűleg leginkább a férfiak körében – 
legalábbis a Google statisztikái alapján. Erre könnyű válaszolni: február 14-
én. De vajon miért pont ekkor, és egyáltalán: honnan ered a szerelmesek 
napja, amikor a párok megajándékozzák egymást? 

A VALENTIN-NAP EREDETE
POGÁNY TERMÉKENYSÉGÜNNEP AZ ÓKORI RÓMÁBAN
A Valentin-nap gyökerei a kereszténység előtti időszakra nyúlnak vissza. 
Február 15-én tartották ugyanis az ókori Rómában a Luperkália nevű ter-
mékenységi ünnepet. Lupercus, a farkas alakjában megjelenő istenség 
kiengesztelése érdekében ekkor két kiválasztott ifjú, egy fiú és egy leány, 
különféle pogány rítusokat követően, majdnem teljesen meztelenül 
szaladtak át a város utcáin. Kezükben kecskebőrből készült, rituális kor-
báccsal megostorozták az útjukba kerülő járókelőket, főleg a fiatal nőket, 
akik gyakran szánt szándékkal keresték velük a találkozást. Mivel a hie-
delem szerint a rituális korbácsolásnak tisztító hatása volt és termékeny-
séget, gyermekáldást hozott a megkorbácsolt nőknek.

De ennél kellemesebb része is volt az ünnepségnek: minden hajadon 
bedobott egy, a nevét tartalmazó cetlit egy edénybe, amiből az egyedü-
lálló fiúk húztak. Az így létrejött párok együtt töltötték az ünnepséget, 
de a hagyomány szerint az is előfordult, hogy utána is együtt maradtak. 

Nem csoda, hogy a keresztény 
egyház azután rossz szem-
mel nézte a Luperkália szabad 
szeretőválasztással összekapc-
solódó pogány ünnepét.

Forrás: https://www.arioso.hu/blog/a-valentin-nap-eredete/



2023. január 27.8


	e_04_01
	e_04_02
	e_04_03
	e_04_04
	e_04_05
	e_04_06
	e_04_07
	e_04_08

