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2 ÁLLÁSBÖRZE Jelentkezéskor 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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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. 03.31-ig 15-25%-os kedvezmény!

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

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. 03.31-ig 

15-25%   kedvezmény! 



ApróhirdetésekApróhirdetések
I N G A T L A N

Kedves, gondoskodó úr idős személlyel 
életjáradéki szerződést kötne. Igény 
esetén ottlakással. (06-20/410-8173

B É R L E M É N Y

Á L L Á S

J Á R M Ű

Autóját felvásárolnám kortól, márká-
tól, és állapottól függetlenül hivatalos 
adásvételi szerződéssel. (06-20-
507-4010

SIMSON motort vásárolnék! Azonnali 
kp.-fizetés. (06-20-344-1878

S Z O L G Á L T A T Á S

Sitt, háztartási, illetve veszélyes hulla-
dék elszállítás, ár megegyezés szerint! 
(06-20-507-4010

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

Villanyszerelést vállalok! Elosztó sze-
relés, régi hálózatok teljeskörű felújítá-
sa.Teljesítmény bővítés. E.ON regiszt-
rált szerelő. (06-70-548-3295 

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

Á L L A T

Napos és előnevelt csirke kapható! 
Baromfikeltető, Pomáz, Bethlen G.u.1/a 
(06-26/325-869

V E G Y E S

Eladó: Békebeli, zománcozott, ön-
töttvas itató 210x48x20 cm; olasz, 
új állapotú hidrofor; 30m elektromos 
hosszabbító; régebbi, osztrák, férfi ke-
rékpár. (06-70-620-4706

Térkövet, és USB lapot vásárolnék! 
(06-20-777-9392

ELADÓ BURGONYA 200 Ft/kg. (06-
70-593-8201

T Á R S K E R E S Ő

66 éves özvegy, nyugdíjas férfi meg-
ismerkedne egy élettárssal, aki hozzá 
is költözhetne. Hosszútávú, tartós kap-
csolatot keresek! Kertesházban lakom, 
Dágon. Kalandorok kíméljenek!  (06-
30-446-8957

Nyergesújfalun 2 szobás, erkélyes, 
távfűtéses lakás eladó! Lift új. Irányár: 
24 MFt. (06-70-778-0334

Álláslehetőség megváltozott munka-
képességű személyek részére, köny-
nyű fizikai, állómunka dorogi telep-
helyen, 4-6 órás munkaidő. Infi Kkt. 
(06-30-910-2664

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

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

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

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

Esztergomi munkahelyre keresünk 
női-férfi betanított munkásokat. 
Munka jellege: könnyű fizikai, egy-
műszakos, betanított ülőmunka. Be-
járást térítünk, előleget adunk. Első 
ledolgozott hónap után 30.000 Ft 
JELENLÉTI BÓNUSZT ADUNK. Havi 
fizetés: 230.000-250.000 Ft. Megvál-
tozott munkaképességűek jelentke-
zését is várjuk! (06(30)385-8356, 
ragnarhuman@gmail.com. Ragnar-
Human Kft.

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

Ha szereted a változatosságot, jó a 
műszaki érzéked és értesz az embe-
rek nyelvén, továbbá nem okoz prob-
lémát a többórás autóvezetés sem, 
akkor jelentkezz hozzánk helyszíni 
szerelőnek. 20 éve a környezetvé-
delem területén működő esztergomi 
vállalkozás vagyunk, saját gyártású 
szennyvíztisztító kisberendezéseink 
telepítését, karbantartását végezzük. 
ÖkoTech-Home Kft. oneletrajz@
okotechhome.hu, (06-20-916-7494

Álláshirdetés! Grand-Ács Kft. munka-
társakat keres solymári és esztergomi 
telephelyeire, az alábbi munkakörre: 
építésztechnikus/mérnök, faipari mér-
nök. Főbb feladatok: faipari tervezés, 
gyártmánytervezés, ügyfelekkel való 
kapcsolattartás. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal az info@grandacs.
hu címen lehet.

Környezetvédelem területén működő 
esztergomi vállalkozás RÉSZMUN-
KAIDŐS készletgazdálkodó kollégát 
keres, délelőtti munkavégzéssel.
Feltétel: adminisztrációs területen 
való jártasság. ÖkoTech-Home Kft.  
oneletrajz@okotechhome.hu, (06-
20-916-7494

Esztergom-Kertvárosi munkahelyre 
tapasztalt asztalost keresünk le-
szabási munkákra. Korszerű gépek, 
jó csapat! Várjuk önéletrajzodat. 
ÖkoTech-Home Kft. (06-20-916-
7494, oneletrajz@okotechhome.hu

Pultos munkatársat keresek anna-
völgyi sörözőbe, hétvégi munkával, 
nem beugróst! Dallas Söröző (06-
30-281-6570

Eladó nagyon jó állapotú, új elekt-
romos kerékpár kevés kilométerrel! 
(06-20-362-8697

Eladó Esztergomban 4 új téligumi 
40e Ft-ért. (Ford FUSION-ra vették, 
60-38-20 cm). (06-30-874-6596

Simsont vásárolnék, minden típus ér-
dekel, akár hiányos, üzemképtelen is! 
(06-20-247-8736

Udvartakarítást, szemétszállítást, 
tereprendezést, lomtalanítást, költöz-
tetést vállalunk kedvező áron! (06-
31-200-8337

Döntés nélküli favágás alpintech-
nikával! Veszélyessé vált fák lebontása, 
gallyazás, faápolás, veszélytelenítés. 
Precízen, gyorsan, biztonságosan! ( 
06-30-619-7671

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

Duguláselhárítás (06-20-348-8720

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

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

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

Lapostető szigetelés (06-70-941-
7152

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

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

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

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

Vállalom: épületek bontását, felújí-
tását, tető javítását, bádogozását, 
földmunkát, csatornázást, terepren-
dezést, veszélyes fák kivágását, fű-
nyírást, burkolást, kőműves munká-
kat, nyílászárók beépítését, földmun-
kagép munkákat, térkövezést. Hívjon 
bizalommal!  (06-70-386-2029

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

Villanyszerelés, hétvégén is! (06-
30-370-5373

Lakatos ipari munkák,  kapuk,kerítés, 
korlát stb, készítése, lapraszerelt bú-
torok összeszerelést  vállalom. (06-
70-339-8955

Vállalunk tetőmunkát, ácsmunkát, 
komplett tetőfelújítást, bádogosmun-
kát, ereszcsatorna cserét, lapostető-
szigetelést, palatető javítást, cserét, 
cserépforgatást saját anyagból. ( 
06-20-932-5257

Eladó: régebbi heverő, 2 fotel, sarok-
kanapé. (06-20-268-5533

60 éves férfi komoly szándékkal 
párját keresi kizárólag hosszútávú 
kapcsolat céljából 50-60 év közötti 
szerény, házias nő személyében. 
(06-70-611-7813

Automatikusan készülnek az szja-bevallási tervezetek

Már évek óta külön kérés nélkül készíti el a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) több millió ember személyijövedelemadó-bevallási 
tervezetét. A folyamat automatikus, nem kell a kedvezményekre 
jogosító vagy a munkáltatói, kifizetői igazolásokat beküldeni a 
NAV-hoz, azt az adózónak kell megőriznie az öt éves elévülési idő 
végéig. 

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

A KAÜ-azonosítók közül ügyfélkaput nyitni bármelyik okmányi-
rodában, kormányablakban lehet, akár előzetes időpontfoglalással 
pedig a NAV ügyfélszolgálatain is elérhető a szolgáltatás. Az arck-
épes azonosítás az elektronikus személyi igazolvánnyal online 
regisztráció után érhető el.
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, 
    • a NAV honlapján elérhető webűrlapon, 
    • levélben,
    • a BEVTERVK formanyomtatványon,
    • telefonon, a 1819-es hívószámon, 
    • személyesen, az ügyfélszolgálatokon.

Aki telefonon vagy személyesen szeretne segítséget kérni a 
NAV-tól a bevallása elkészítéséhez, annak ehhez szüksége lesz a 
munkáltatói, kifizetői és a kedvezményekről szóló igazolásaira. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei  Adó- és Vámigazgatósága

Doktor Imre Zoltán
sajtóreferens

Az esztergomi Ipari Parkba keresek 
udvarosi, kertészeti feladatok ellá-
tására munkatársakat. Fűkaszálás, 
metszés stb. Akár nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk! BG Credit House Kft. 
(06-20-330-5489

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
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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
2023.03.31-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK
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