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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, 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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B É R L E M É N Y

Á L L Á S

Portás lehetőséget keres dorogi, kis-
nyugdíjas férfi! (06-30-689-8387

Saját autóval, önállóan dolgozó RE-
DŐNYÖS munkatársat keresek. Károlyi 
Péter (06-20-297-3510

S Z O L G Á L T A T Á S

Duguláselhárítás (06-20-348-8720

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

Asztalos vállalja konyhabútorok, gard-
róbszekrények kivitelezését egyedi igé-
nyek szerint. (06-30-748-0273

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

Ács, tetőfedő, bádogos mindenféle régi 
tető felújítását, beázás megszüntetést, 
bádogozást, széldeszkázást, lemeze-
lést vállal. (06-30-089-7747, 06-20-
927-4384

PALATETŐ bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindellyel. 
Ingyenes árajánlat készítés. (06-30-
229-2206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu

Ácsmunka, tetőjavítás, tetőfedés, 
bádogosmunka, cserepeslemezelés, 
ereszcsatornázás, széldeszkázás, te-
tőáthajtás, kúpkikenés egyéb javítások 
országosan, ingyenes kiszállással. 
Kedvezmény 15 % 2023. február 28-ig. 
(06-20-225-6401
Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfe-
dést, tetőjavítást, ereszcsatornázást, 
cserepeslemezelést, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
egyéb kisebb javításokat vállalok. 
(06-20-977-2731

V E G Y E S

Bélyeggyűjteményt, magyar, külföldi, 
állat, növény, politikusok, kommu-
nizmus..stb. témakörben vásárolok 
díjtalan kiszállással. Pál István (06-
20-947-3928
Vásárolok Simson, Mz, Jawa, stb! Al-
katrészeket, oldalkocsit, blokkot, fővá-
zat. (06-70-650-3168

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

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

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

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

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

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

Dorogi munkavégzésre, önállóan dol-
gozni tudó technológiai csőszerelőt, 
illetve AWI hegesztőt hosszútávra fel-
veszek! Bérezés megegyezés szerint! 
Vasas József (06-30-961-3647

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

Kézi és gépi takarítókat keresek az 
esztergomi Ipari Parkba hétfőtől pén-
tekig 4-6-8 órában, akár 1 műszak-
ban (délelőtt), vagy két műszakban. 
BG Credit House Kft. (06-20-330-
5489, bgcredit.balazs@gmail.com

TAKARÍTÁS!? Nincs ideje, vagy ked-
ve? Fárasztó,vagy unalmas? Semmi 
gond,cégünk megoldja! Vállaljuk 
magánházak, irodák, üzlethelységek 
takarítását magas színvonalon! (06-
70-588-0916

Szobafestés, mázolás, tapétázás és 
gipszkarton szerelés garanciával. 
Családi otthon kedvezményes hitelt 
igénybevevők részére is. Keressen 
bizalommal. Magyar Péter (06-70-
883-0107

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. 02.28-ig 

15-25%   kedvezmény! 

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

Házigondozást vagy gyerekfelügye-
letet vállalok Esztergom és környé-
kén. Délutáni órákban vagy hétvégén. 
Szakképzettséggel és gyakorlattal is 
rendelkezem.(06-70-338-0497

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Palatetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése Lindab 
cserepeslemez akciós áron bármilyen 
tetőre. Saját anyaggal dolgozunk. In-
gyenes felmérés. (06-30-997-4387

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Palatetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése Lindab 
cserepeslemez akciós áron bármilyen 
tetőre. Saját anyaggal dolgozunk. 
20% kedvezmény március végéig. In-
gyenes felmérés. (06-20-403-6527

Kerítésépítés A-Z-ig, térkövezés, 
csatornázás, betonozás, aszfaltozás 
kedvező áron! (06-70-770-3547, 
iroda@betonaszfalt.hu
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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
2023.02.28-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

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. 02.28-ig 15-25%-os kedvezmény!

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