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I N G A T L A N

Nem tudja eladni lakását? Ingyenesen 
segítünk értékesíteni ingatlanát, hív-
jon bizalommal! 06(70)206-5586, 
06(70)279-1921
Gál ltp.-en 2 szoba hallos, felújított, 
nagy erkélyes lakás eladó. Irányár: 4,25 
MFt. 06(70)206-5586
Dózsakertben, négyemeletes téglaépü-
letben két erkélyes, új bejárati ajtós, új 
nyílászárós, 3. emeleti, 2 szobás, szép 
lakás eladó 5,65 MFt-ért. 06(70)206-
5586, 06(70)279-1921
Árzuhanás! Platán téren 1,5 szoba + 
étkezős, 3. emeleti, nagy erkélyes lakás 
eladó. Irányár: 4,7 MFt. 06(70)279-
1921
Köztársaság úton 2. emeleti, 2 szobás, 
nagy erkélyes lakás eladó 5,8 MFt-ért. 

06(70)206-5586
Köztársaság úton 1. emeleti, 2 szoba 
hallos, új nyílászárós lakás eladó 5,65 
MFt-ért. 06(70)206-5586
Béla király krt.-en, a Fő tér mellett 2 
szobás, teljesen felújított lakás sürgő-
sen eladó. 06(70)206-5586

Tatabányán, a Platán téren 40 m²-es, 
földszinti, nagy erkélyes lakás eladó. 
Ár: 4,1 MFt. 06(20)917-4214
Komáromban családi ház nagy telekkel 
áron alul eladó. 06(20)995-5634
Tatabányán, az Ifjúmunkás úton 1. 
emeleti, 35 m²-es, 1,5 szobás, felújított 
lakás eladó 3,8 MFt-ért. 06(34)382-
475, 06(30)398-3378
Bánhidán 2,5 szobás, teljesen felújított, 
86 m²-es családi ház 580 m²-es, gon-
dozott telekkel eladó. Irányár: 19,9 MFt. 

06(70)206-5586, 06(70)279-1921
Bánhidán, a 3 Tölgyfához közel 5 szo-
bás, tetőteres családi ház eladó. 2 szo-
bás lakást beszámítok. 06(20)534-
3822
2 szobás lakás eladó haszonélvezettel. 

06(34)305-601

Eladó Tatabányán, a Népház utcában 
50 m²-es, átlagos állapotú, 2 szobás, 
földszinti lakás. Irányár: 5,7 MFt. 06 
(34)304-646
Dózsakertben 2 szoba hallos, szép 
állapotú, 3. emeleti, nagy erkélyes pa-
nellakás akár 300000 Ft önerővel, 4,5 
MFt-ért eladó. 06(70)206-5586
Bánhidán kétgenerációs családi ház 24 
MFt-os irányáron eladó. 06(30)263-
4229
Eladó vagy tatabányai lakásra, kertre 
cserélném oroszlányi, 1,5 szobás pa-
nellakásom. 06(20)266-1631
Béla király krt.-en, a főiskola mellett 1,5 
szobás, üres lakás frissen, igényesen 
felújítva eladó. 06(70)267-3233

Tokodon 110 m²-es, felújított családi 
ház 889 m²-es, gondozott telekkel el-
adó. 06(70)616-6044
Ságvári úton, sportcsarnok melleti ga-
rázssoron 18 m²-es garázs eladó. 06 
(34)330-868
Oroszlányban, a Takács Imre úton 3. 
emeleti, 50 m²-es lakás eladó. Irányár: 
4,5 MFt. 06(70)279-1921
Tatabányán 44 m²-es, összkomfortos, 
klímás, riasztós téglaépület eladó.  
06(30)495-6230, 06(30)996-5311
Eladó Gál ltp.-en 1+2 félszobás, beköl-
tözhető állapotú panellakás. Ár: 4,49 
MFt. 06(30)468-9650
Eladó a Ságvári úton 2 szobás, beköl-
tözhető állapotú lakás. Ár: 4,49 MFt.  
06(30)468-9650
Tatabányán, a Gál ltp.-en, a Bárdos 
Gimnázium közelében felújított, nagy 
erkélyes, 68 m2-es, 3 szoba + hallos, 
tehermentes, azonnal költözhető lakás 
eladó. Irányár 5,2 MFt. 06(30)939-
4023
Tata-Remeteségben kétszintes ház el-
adó vagy tatabányai házért cserélném. 

06(34)303-845
Tatabánya centrumában, négyemele-
tes 2. emeletén jó állapotú, 51 m²-es, 
1+2 félszobás, parkranéző téglalakás 
eladó 6,1 MFt-ért. 06(34)335-399
Dózsakertben 2 szobás, 4. emeleti, új 
nyílászárós lakás eladó. Ár: 4,6 MFt.  
06(30)663-7771
Eladó Száron 2,5 szobás, összközmű-
ves, tehermentes, gáz és vegyes 
tüzelésú, 1960-ban épült, felújítandó 
családi ház 1280 m²-es telken, a vas-
útállomáshoz közel, garázzsal, mellék-
épületekkel, kerti kúttal, pincével. Irány-
ár: 5,8 MFt. 06(70)708-1816
Kertváros mellett lakóház eladó 1155 
m²-es telken 2,5 MFt-ért. 06(20)383-
9121

Leárazva! Tatabányán, csendes kör-
nyéken 180 m²-es, kétgenerációs, fel-
újított, szigetelt, alacsony fenntartású 
családi ház 500 m²-es, parkosított 
kerttel eladó. Irányár: 16,8 MFt. 06 
(70)279-1921
Tatabánya-Újváros ligetes részén, 
városközponthoz és vasútállomáshoz, 
buszmegállóhoz is közel eladó garzon-
lakás. Ár: 3,8 MFt. 06(30)396-6216
Tatabánya-Dózsakertben nagyon jól 
megközelíthető, földszinti, egyszobás, 
azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 4,4 
MFt. 06(30)396-6216
Tatabányán, a Hermann iskola közelé-
ben 1+2 félszobás, saját igényre ala-
kítható lakás eladó. Ár: 4,35 MFt. 06 
(30)396-6216
Tatabánya-Újvárosban, a régi buszvég-
állomásnál 2 szobás, erkélyes, ablakos 
fürdős, saját igényre alakítható lakás el-
adó. Ár: 3,95 MFt. 06(30)396-6216
Tatabányán, a Kós Károly úton két 
különálló szobás, erkélyes, jó állapotú 
lakás eladó. Ár: 5 MFt. 06(30)396-
6216
Tatabánya-Dózsakertben 2 különnyíló 
szobás, erkélyes, saját ízlésre alakítha-
tó lakás eladó. Ár: 5,2 MFt. 06(30) 
396-6216
Tatabányán, a Gál ltp. központjában, 
négyemeletes 2. emeletén 2,5 szobás, 
jó állapotú lakás eladó. Ár: 6,5 MFt.  
06(30)396-6216

Eladná lakását de nincs kinek? Hívjon, 
majd én segítek! 06(30)396-6216
Négyemeletesben lévő 1,5 szobás, 2. 
emeleti, kis rezsijű, Ifjúmunkás úti lakás 
eladó. 06(30)695-5781
Bánhidán, csendes utcában eladó 
kétgenerációs, 96 m²-es családi ház 
garázzsal, melléképületekkel. Irányár: 
19,8 MFt. 06(70)279-1921

Garázs (20 m2-es) eladó Tatán, a Gesz-
tenye fasor 37. számú épület alatt.  
06(34)382-721
Bajon, a Szent András dűlőben telek 
kis házzal eladó fi zetéskönnyítéssel. 
Járművet beszámítok. Irányár: 950000 
Ft. 06(70)667-6256
Dózsakertben, Réti úton egyszobás, 
földszinti lakás eladó. 06(20)454-
5436
A Népház mögötti garázssoron nagy-
méretű garázs eladó. 06(20)562-
7411
Tatabányán, a Cseri ltp.-en, a Közgáz 
közelében eladó részben zöldövezeti ré-
szen egy 1. emeleti, 56 m2-es, 2 szobás, 
jó állapotú, tágas, erkélyes téglalakás. 
Irányár: 5,4 MFt. 06(70)337-2019
Tatán, a Kazincbarcikai úton eladó egy 
1. emeleti, 37 m2-es, felújítandó, 1 szo-
bás, egyedi kandalló központi fűtésű 
lakás. Irányár: 5,49 MFt. 06(30)441-
7076

Tatabányán, a Paradicsomkertben el-
adó 2 szobás, nagy konyhás ikerház 
nyári konyhával, gázfűtéssel, rendezett 
kerttel, lakás beszámítással 1. emele-
tig. Irányár: 13,7 MFt. 06(70)367-
7606
Tatabányán, az Ifjúmunkás úton 51 
m2-es, 1+2 félszobás, felújítandó álla-
potú lakás eladó. Irányár: 4,3 MFt. 06 
(70)367-7577
Tatabányán, a Turul oldalban eladó egy 
mindennapi lakhatásra kialakított, 2 
szobás, 68 m2-es hétvégi ház a Kőbá-
nya úton, 1596 m2 telken. Irányár: 4,5 
MFt. 06(70)337-2019
Tatán, az Egység úton eladó egy 52 
m2-es, egyedi mérős, 4. emeleti, nagy 
erkélyes, műanyag nyílászárós, teher-
mentes lakás. Irányár: 7,69 MFt. 06 
(30)441-7076
Tatabányán, a Gál ltp.-en, a vasútállo-
más magasságában egy aknás garázs 
eladó. Irányár: 790000 Ft. 06(70) 
337-2019
Tatabányán, a Gál ltp.-en 57 m2-es, 
nappali + 2 félszobás, 4. emeleti, átla-
gos téglalakás eladó. Irányár: 5,1 MFt. 

06(70)367-7577

Tatabányán, a Győri úton, téglaépület-
ben eladó 6. emeleti, 3+félszobás, 80 
m2-es, átlagos állapotú, összkomfortos 
lakás. Irányár: 7,9 MFt. 06(70)367-
7606
Tatabányán, a Győri úton 55 m2-es, 2 
szobás, erkélyes, 4. emeleti, felújítandó 
állapotú lakás eladó. Irányár: 3,85 MFt. 

06(70)367-7577
Árcsökkenés! Dózsakertben eladó egy 
2 szobás, erkélyes, átlagos állapotú 
lakás műanyag ablakokkal, csendes 
környezetben. Irányár: 4,99 MFt. 06 
(30)454-4830
Jó elosztás, olcsó fenntartású, jó elren-
dezés! Árcsökkenés! 16,9 MFt-ról 15,9 
MFt-ra! Tata-Levendulakertben eladó 
egy 65 m2-es, 2+2 félszobás, energia-
takarékos sorház. Irányár: 15,9 MFt.  
06(30)441-7076 
Ingatlan 1,5 MFt-ért! Megvételre kíná-
lok a Turul lábánál egy 700 m2-es, jó 
elosztású, sík telket alápincézett, kis 
épülettel. Víz, villany van. Irányár: 1,5 
MFt. 06(30)454-4830
Igényes, teljes körűen felújított, 2 szo-
bás, nagy erkélyes lakás eladó Orosz-
lányban, a Táncsics út elején, tégla-
tömb 3. emeletén. Irányár: 5,75 MFt. 

06(70)367-7606
Tatabányán, a Sárberki ltp.-en eladó 
egy nagyon jó állapotú, 1. emeleti, 2 
szoba hallos, kilépős lakás akár be-
fektetésnek, albérlővel együtt. Irányár: 
4,99 MFt. 06(70)947-5496
Tatabányán, a Köztársaság úton 2 szo-
bás, erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. 
Irányár: 4,99 MFt. 06(30)454-4830
Tatabánya-Újvárosban eladó 50 m2-
es, 2 szobás lakás. Ár: 3,99 MFt. 06 
(30)813-5219
Tatabánya-Újvárosban irodának is ki-
váló földszinti, 58 m2-es lakás eladó. 
Irányár: 5,8 MFt. 06(70)367-7606
Tatabányán, a Szelim utcában azonnal 
költözhető, 3 szobás, 2 garázsos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 14,9 MFt. 06 
(70)340-5553 

A L B É R L E T

Ne fi zesse albérletét, fi zesse saját laká-
sát helyette. Lakáshoz juthat akár önerő 
nélkül is. 06(70)206-5586
Tatabányán kiadó kétszobás, 3. eme-
leti lakás. 70000 Ft kaució + 30000 Ft 
bérlet. 06(31)315-1446
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Tatai, tó közeli lakóparkban 10 éves 
családi ház nagy kerttel és extrákkal 
21,5 MFt-ért eladó.  06(30)547-
0874

INGATLAN
www.heredikft.hu

FELÚJÍTÁSKÖZVETÍTÉS
Tatabánya: 06(20)935 3633

Tata: 06(30)636 9808
Közvetítés díja: ingatlan eladási árának bruttó 3,81%

Akció! Gyönyörű, gépesített, 2 szoba 
hallos, klímás lakás eladó a Bánhidai 
ltp.-en. Ár: 5,4 millió Ft. 06(70)654-
1000

Tatán most épülő, új, 85 m2-es, 3 
szobás családi házak öreg ház árban! 
Ajándék garázzsal! 5 percre a tópart-
tól, Tesco-tól és a M1-es autópályától. 
410 m2-es telken, terasz, padlófűtés. 
Ingyenes hitelügyintézés! 15 millió Ft-
ig illetékmentes átíratás. Telek ár: 6,9 
millió Ft. Ház ár: 14,9 millió Ft. +36 
(20)328-9636

Árzuhanás! Bánhidai ltp.-en 2 szoba 
hallos, extra lakás tulajdonostól eladó 
4,999 MFt-ért. 06(70)654-1000

I NNNN GN A T L A N
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Eladó Tatabányán, a Népház utc
50 00 0 0 m²-mmmm es, átlagos állapootú,t  2 szo
fölfölfölföfö dszdszdszszds intinttinti li li llakáakáakáakáás.s. s. ss IráIráIráIrIrányányányánnyár: 5,75,75,75,75,7 MF MFMFMFMFt.  .
(34343434)30333 4-64-64-644 44464( )
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állapotú, 3. emeleti, nagy erkélye
nellakás akár 300000 Ft

laalaka ás sss elaelaelaelaeladó 5,65 MFt-ért. 06(70)206-
5586, 06((((70)70707070 279-1921, ( )
Árzuhanás!

(
 PPlPPP atán téren 1,5 szoba +

étkététét ezőzőzős, s, s,s, 3. 3. 3. 33 emeemememeletletletiii, nagnagagnaggy eyy rkékékékélyelyelyes lakákákáss s 
elaelaelaee dó.dó.ddó.ó  Ir Ir IrI ányányányányán ár:ár:ár:á  4,,7 MMMMFt.tt.t. 06(6(6((6 7070)70700 279777 ---
19292921
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nagy erkélyeyelyeeyesss lss akás eladó 5,8 MFt-ért.

06(((7070)070 206 5586

cserélném oroszlányi, 1
nellakásom. 06(20)266-1631( )
Béléléé aaa király krt.-en, a főiskola melle
szoszoszosz básbásbás üü, üüüresesresresr  la la lakáskáskáskákás fr frfr frissssen,en,en,enn  ig igig iggénynynyn
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Árzuhanásssss!!! ! Bánhidai ltp.-en 2 s
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nyénynyyy kenkenkeneke  18 180 m0 m0 m0 m m²-e-eeeesss, ss kétkétkétété genggengeng eráeráeráeráerációcióciócióciós, ss,s, felfelfell-
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családáddádá i hi hi hi áz ázázázz 5005000000 m²m m²m -es-eses-es-es pp, parkarkarkarkkosíosososís tottotoo tt 
kerttetetteteelll el ladó. Irányár: 16,8 MFt. 06 
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megközelíthető, földszinti, egyszobás, 
azazazazoaz nnal költözhető lakás eladó. Ár: 4,4 

g gy

MFtFtFtFtt. 06(30)396-6216( )
TatTaTaTa abáabáabáaba nyányányán,n,nn,, a Herereee manmanmann iskokoskoskola lala közözözözeleléelee -
bebenbbb  1+1+1+2 félsélsélsélsszobzobzobzobás,s,s  sa sa sajátjátját ig ig igigigényényényényényre e e e alaalaa-
kítkítkítkíthaatató ló ó ló akáakáakáakás es es es eladadlada óó. Ár:ÁÁr:ÁÁ 4 4,353535 353 MFtMFtMFtFtFt.
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lakás eladó. Ár: 5 MFt. 06(30)396-
62162626262 6
Tatttttabáaaaa nya-Dózsakertben 2 különnyíló 
szoszsz básbábásbá ee, erkérkéélyeyy s, sajasa át ízlésrssrss e aeee lakkkkíthíthíthíthha-
tó tótótó lakakakás ásás elaelaelaelaadódó.dódó  Á ÁrÁÁÁ : 55555,2 ,2 ,2 ,2 MFtMFFFF .
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Tatabábábábábányán, a Gál ltp. központjában, 
négnégnégnégégyyyemy eletes 2. emeletén 2,5 szobás, 
jó állapotú lakás eladó Ár: 6 5 MFt
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Dózsakertben, Réti úto
fölfölfföldszdszdsdszs intintintnn i li li li akáaaa s es es ees ladladladladadó.  .
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otúoo , 5, 51 m1 m1 m²-e²²-es, s, 
ézéééző téglalakáská  
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eti, új j
Tatai,ai,ai,ai  tó közeli lakóparkban 10 éves
cscscsacss ládi ház nagy kerttel és extrákkal
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(34)4)44)335-3( )
, 4. eemelmelmemele e
Á

aaa vasss-
ázzszszssz al, mellék-
pipipinp cévcécécé el. Irány-
888-18181881616161616
áz eladladadddó 1ó 1115515555 

06(06((20)20))3833383-
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emeeeee leti, kis rezsijű, Ifjúmunkás úti lakás 
elaaaadó.ddd  06(30)695-5781( )
Bánhidhidhidhhi ánánán, c, , sendes utcábáábában aaa elaelaeee dó ddd
kétkétkétéké genene eráeráerációciócióióiós, s, s, ss 969696 96 m²-m²-m²-m²-m² es es eses e csasasasasaládládládláládi hi hi ház áz ááz á
gargagagaga ázzzzz alsalsal, mmmmellellelle ékéékéékéé épülpüpüpü eteetetee kkekkekkekkekkell. l IIIráII nyányányáányár: 
19,8 MMMMMFFt.FF  06(70)279-1921
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AkcAkcAkAkAk ió! Gyönyörű, gépe
hallos klímás lakás ela
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Garararararááázs (20 m2-es) eladadadadadó Tatán, a Gesz-
eenene ye e eee fasffff or 37. számú épépépépüleüleület at at alatt.  
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BajBaaa onn aa, a SzSzzentententn An AnAnAnAndrádrdrdrr s ds ds ddűlőlőbenbenbenbenb  tetetelekkk 
isssss házzal ellladó fi zetésésésééskönkkk nyítéssel. 

rányár: 950000 

Tatabányán, a Győri úton, téglaépület-
ben eleleladóaa  6.6.6.66  em e eee eleti, 3+félszobásss, 80 
mmm22-es-es-es- , á, á, ááátlatlatlatlatlagosgosgosgogos álállapapaplapotúotúotúú, ö, ö, ö, összsszsssszs komkoko fororororortostostostoto   
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Tatabányán, a Győri úton 55 m2-es, 2 
szobás erkélyes 4 emeleti felújítandó

is házzal eladó fi zeté
árműművműű et beszámítok. k. k. IrIrIrI
t 06(6(6(70)70700 6677777-62-62-6256
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attttaaaabáa nyán, a Cseriii l l ltl p.-en, a Közgáz 
ööözö eléelééeléel benbbb  eladó részbenen n zöldövezeti ré-
zen en en en egy gy gy gygy 1. 1. 1. 1.1 emeemeememeem letletetleteti, i, i, i 56 56565656 mmmm222-es-- , 2, 2, 2, 2, 2 szsz szszszobáobáobáobáás, 
ó ó ó ó állllapoapoapop tú,ú,, tá tátágasgasgass, e, e, e, e, rkrkrkékr lyelyelyees tttttéégléé alaalaalaa káskáskáskkás. 
ráááányánn r: 5,4 MFMM t.y , 06(70)70)70)70)0 337337337337 202-202 19191919( )

úúúútú on eladó egy 
újítandó, 1 szo-
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környezetben. Irányár: 4,99 MFt. 06 
(30)454-4830( )
Jó elosztás, o, o, o, oolcsll ó fenntartású, jó elren-
dezdezdezdezd és!és!!és!é Ár Ár ÁrÁÁ csöcsöcsösöcsökkekkekkekkk nésnésnésnnés! 1! 1! 16,96,96,96,96,9 MFMF MFM t-rt--t- ól  15,15,515,5 9  
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MFtMFtMFtMFtF -raararaa! Tataatataat -Le-Le-Le- venvenvenv nduduldulduld akeakakkak rtbtbtbtbt eeen e elaelaeladódó dóddó
egy 6565 655 m22-es, 22 2+2 félfélfélfélsssszos básbábáá , energiai -
takarékos sorház. Irányár: 15,9 MFt.
06(30)441-7076
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Igényes, teljes körűen felújított, 2 szo-
bás, nagy erkélyes lakás eladó Orosz-
lánybayy n, a TTTáncáá sics út elején, tégla-
tömtömtömt mb 333. e. e. ee. melmelmemem etéetéetéénnnn. IráIráányányányányáy r:r:r:r: 5,75,7,7, 5 MMMMMFt.FtFtF  
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adó a Bánhidai 
tp.-e-e-e-en. Ár: 5,4 millió ió ió ió ó Ft. 06(70)654-
100000000000
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y ,  oldalban eladó egy 
minnnnndedendd napi lakhatáááásrassss  kialakított, 2 
zozozozoz básbásbásb s, 68 m2-es hétvvvév gi ház a Kőbá-
yayaya útútútúúton,on,on,on,on, 15 11 11 96996 9 mmmm2222 tete te tetelkekekeen.n. Irányányányányányár:r:r: 4,54,54,544,5 
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ászárós, teher-

Tatabánya-Újvárosban eladó 50 m2-
es, 2 szobás lakás. Ár: 3,99 MFt.
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TatTatTatTT abáabáabáabányanyanyanyanya---ÚjvÚjvÚjvjvÚjvároárooároosbasbasbas n in inn in rodrodroddo ánaánaánaak iis ks ks ks ks i-
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Tatabányán, a Szelim utcában azonnal 
költözhető, 3 szobás, 2 garázsos csa-

atabááányányányán n, aaa TuTu Turulrurururu  olda

m2-e-es-eee , egyedi mérős, 4444
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atabababáabab nyán, a Gál ll ll ll lltp.-en 57 m2-es, 
apapapaa palppp i + 2 félszobásss, 4, , . emeleti, átla-
ososoo  tétététééglaglaglaglalalaklalalaa ás ásásás elaelaelaelaadó.dó.dó.dó.d  Irrrrányáányányá ááár: 5, 5, 5,5,1 M1 M1 MFt.Ft.Ft. 
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sát helyette. Lakáshoz juthat akár önerő 
nélkül is. 06(70)206-5586( )
Tatabányán kiadó kétszobás, 3. eme-
letlete i lli llakáakákáakák s. 70070070070070 00 00 Ft Ft tFt kaukauucióció + + ++ 300033 00 000 Ft 
bérbérbérb letletletlett.. .. 06(60606 31)3131313 3153153153153 -14-14-144-1446466466
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Vértesszőlősön albérlet kiadó, 1 szoba, 
konyha fürdő. 06(70)590-4507
Családi ház kiadó. 06(30)927-9209
Gál István ltp.-en felújított albérlet ki-
adó 35000 Ft/hó +rezsi. 06(20)447-
4511
Szoba kiadó nyugdíjas részére. 06 
(34)744-634
Gál ltp.-en 1+2 félszobás, bútorozott 
albérlet kiadó. 35000 Ft +rezsi +2 hó 
kaució. 06(20)940-7977
Tatabányán klímás, riasztós, reluxás 
garzon alacsony rezsivel igényesnek 
kiadó. 06(70)630-5001
Teljesen berendezett szoba kiadó.  
06(30)213-6455
Béla király krt.-en bútorozott garzon-
lakás egy személynek kiadó. 06 
(34)339-479
Szoba kiadó hölgy részére 45000 Ft-ért. 

06(30)213-8243

Ü Z L E T H E L Y I S É G

200 m²-es műhely ipari tevékenységre 
kiadó. 06(30)646-6484
Kodály téren 10 m²-es üzlethelyiség 
eladó/kiadó. 06(20)926-8121
150 m²-es, tatabányai, új üzlethelyiség, 
70 m²-es terasszal, főútvonal mentén 
kiadó. 06(30)428-1202

J Á R M Ű

4-5-6 személyek lakókocsik bérlése 
5990 Ft +áfa/naptól (bruttó 7607 Ft/
naptól). 06(20)329-4347
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! 06(30)729-6112

Á L L Á S

AWI hegesztőt és forrasztót felveszünk. 
06(30)396-0976, 06(30)870-7378

Redőnyök szereléséhez alvállalkozót 
keresek. 06(30)228-2462
Állatgondozói munkalehetőségek dáni-
ai tehenészetekben, sertéshizlaldákban 
angol nyelvtudással.
www.andreasagro.com
Jelentkezés: cv@andreasagro.com
Gépi vakolásban jártas szakembert 
keresünk Tatabánya környékéről. 06 
(30)933-0315 munkaidőben
Németországi munkalehetőségek kü-
lönböző szakmunkás illetve magasabb 
iskolai végzettséggel. Alapfeltétel: 
német nyelvtudás. H-P-ig 8-16-ig 
06(34)789-406
Gyakorlattal rendelkező targoncaveze-
tőket keresünk. H-P-ig 8-16 között 
06(34)789-406
Ablakgyár Tatabánya Kft. női assziszten-
si értékesítőt felvesz. Feltételek: felsőfo-
kú végzettség, angol nyelvtudás, számí-
tógépes ismeret. A fényképes önéletraj-
zokat az ablak@ablakgyartatabanya.hu 
e-mail címre várjuk! 
Lovász állást keresek sürgősen az or-
szág egész területén ottlakással. 06 
(30)313-5701 csillagom3@gmail.com 
Lakatosokat keresünk rajzolvasási 
gyakorlattal, budapesti munkahelyre. 
Szállás biztosított! 06(70)366-5808, 
06(70)384-7138, rasi@gmail.hu

CNC-gépbeállítókat és programozó-
kat keresünk Mazak Multiplex-típusú 
vezérlésre. Azonnali kezdés! Kiemelt 
bérezés! Szállás, utazás biztosított.  
06(20)618-7833, mazakcnc6200@
gmail.com
Oroszlányi építőanyag kereskedésbe 
áruismerettel és targoncavizsgával ren-
delkező árukiadót keresünk! 06(30) 
228-8333

Hegesztőket 135-136-os ismerettel, 
műszakvezetőket, darusokat, horizontál 
esztergályosokat, csoportvezetőket, 
CNC-szakembereket keresünk buda-
pesti munkahelyre. Szállás biztosított! 

06(70)366-5808, 06(70)384-7138,  
apm10@freemail.hu
Mosonmagyaróvári munkahelyre női-, 
férfi  dolgozókat felveszünk. Szállást 
biztosítunk, utazást térítünk vagy szál-
lítunk. 06(20)494-1044
Főállásban vagy mellékállásban társa-
ságunk ingatlanközvetítő munkatársat 
keres (alapbér+jutalék). 06(30)332-
1574
Oroszlányi építőanyag kereskedésbe 
szakképzett eladót keresünk! Építő-
anyag ismeret előny! 06(30)228-
8333

V E G Y E S

Kiemelkedően magas áron vásárolok 
dunnákat, párnákat, régi faliórákat, 
mindenféle hagyatékot. 06(20)358-
6130

Ócskavasat vásárolnék. Házhoz is me-
gyek. Szemétszállítást, bontást válla-
lok. 06(70)230-7402

Turulnál bambusznád tövek eladók. 
06(30)914-2617

Juhar, kőris kamiontételben eladó 
18000 Ft/erdei m3 kiszállítva. 06(30) 
217-5575
Rossz hűtőt, mosógépet, gáztűzhelyet, 
bojlert, háztartási és kerti gépek vil-
lanymotorjait veszem, érte megyek.  
06(70)506-8000

S Z O L G Á L T A T Á S

Redőny, reluxa 30-40%-os kedvez-
ménnyel. Amíg a készlet tart! 06(20) 
927-5400

Festés, mázolás, tapétázás reális áron, 
rövid határidővel! 06(30)287-2638

Kádfényezés garanciával! 06(20) 
926-2060 www.kadfenyezes.com

Költöztetés kedvező áron! 06(20) 
924-1102

Költöztetés. 06(20)341-8993

Költöztetés! 06(30)359-7853
Villanyszerelés! 06(20)802-0054

Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
szalagfüggöny, harmonikaajtók készí-
tése, javítása, nyílászárók utólagos 
szigetelése, passzítása, beállítása, zár-
cseréje, hőszivárgás mérése. 06(30) 
294-6022

Vízvezeték-szerelés, fürdőszoba átala-
kítás egyedi igények szerint. 06(30) 
296-0933

Vasalást vállalok Tatabánya és környé-
kén. 06(30)242-5322
Kéményfelújítás.hu 06(30)510-2328

Mindennemű kőművesmunkát válla-
lunk, zéró alkohol! 06(20)986-7630

Jóslás. Garanciával! Tatabányán. 06 
(70)557-1006

Kútásás, tisztítás, mélyítés. 06(30) 
454-7838

O K T A T Á S

Matematikából  korrepetálást vállalok. 
06(20)561-7342

Német nyelvterületre készülő munka-
vállalóknak speciális nyelvtanfolyam 
indul. 06(70)270-2569

Boltvezető, bolti eladó, vendéglős, sza-
kács, cukrász, pincér, logisztikai ügyin-
téző, dajka tanfolyam indul. 06(70) 
637-4750 www.minervakft.hu
Matematika, fi zika korrepetálás általá-
nos iskola 5-8. osztályosok részére.  
06(30)501-7274

Angoloktatás Tatán és környékén, 
skype-on is. Házhoz is megyünk! 06 
(30)224-7719
Angol, matek tanítás, korrepetálás álta-
lános iskolásoknak, németből középis-
kolásoknak is kedvező feltételekkel.  
06(20)262-7446
Eszperantó tanfolyam indul Komárom-
ban. Olcsón, gyorsan nyelvvizsga. Jelent-
kezés: 06(70)415-1338  d.eszperanto@
citromail.hu Fnysz: 00162-2009
Kémiából és biológiából korrepetálás, 
érettségire felkészítés. 06(70)366-
8863

Ü D Ü L É S

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
20500 Ft/fő/6 éj wifi  használattal, minden 
szobához zuhanyzó-wc. 06(30)944-
9398 www.frankvendeghaz.hu

T Á R S K E R E S É S

65 éves, özvegy, 170/65 nemdohányzó 
férfi  hasonló hölgytársat keres. 06 
(70)226-7944
Magas, káros szenvedélyektől mentes, 
37 éves férfi  várja kedves, megértő, 
őszinte, normál testalkatú, 30-40 év 
közötti hölgy jelentkezését Tatabánya 
és Oroszlány környékéről. Egy gyer-
mek nem akadály. 06(20)349-8660, 
15 óra után
Keresse 16 éve eredményesen működő 
társközvetítő irodámat Tatán. Fokozot-
tan várjuk a diplomás hölgyeket, urakat! 

06(34)487-272, 06(30)377-5258
49 éves, széparcú, fi atalos, özvegy 
nő keres komoly kapcsolatra csakis 
igényes, intelligens, vidám természetű, 
egzisztenciával rendelkező, tatai urat 
52 éves korig. 06(20)501-9522
44/184 cm, intelligens férfi  jó egzisz-
tenciával csinos, vékony hölgyet keres 
tartós kapcsolatra 38 éves korig. Sms: 
06(70)276-5353

52013. szeptember 13.

Redőny, reluxa és minden, ami árnyé-
kolás, szerelés, javítás! Akár 40%-os 
engedménnyel, részletre is! 06 
(20)978-7420, 06(34)316-325 este 
(2013.09.01-09.30.)

Redőnyök, műanyag nyílászárók!  
06(34)312-980, 06(70)316-1767

Fa és műanyag nyílászárók! Heveder-
zárak 6500 Ft-tól! 06(20)9787-420, 
06(34)316-325 este

Bútorszállítást, 
KÖLTÖZTETÉST 

vállalunk! 
06(30)997-0531

Redőnyjavítás! Megbízható, gyors!  
06(34)312-980, 06(70)316-1767

www.akkugyorsszerviztatabanya.hu 
06(34)331-695

K Á R P I T O Z Á S ! 
Elhasználódott vagy megunt bú-
torát közel 600-féle szövettel 
újjávarázsoljuk! Vállaljuk fotelok, 
kanapék, ülőgarnitúrák áthúzását, 
felújítását! 06(30)500-2230

Számítógépek javítása, ingyenes ki-
szállással hétvégén és ünnepnapokon 
is! 06(20)363-5867

Ács, bádogos, tetőfedő munkák. 06 
(30)720-7731

JÓT JÓ ÁRON VÁLLALOK:
külső hőszigetelés, 

festés, mázolás, tapétázás, 
gipszkartonozás, hideg-melegburkolás, 

térburkolás, kőburkolás

06(20)427-8145

Matematikából érettségire felkészí-
tés (emelt szinten is) és korrepetálás. 

06(20)773-1809

Száraz, konyhakész, minőségi tűzifa 
télen-nyáron a legjobb áron, ingyen 
szállítva! www.tuzeloanyagok.hu  
06(70)204-9204

Hajvásárlás magas áron! 06(30) 
261-3775

I M P R E S S Z U M

Komárom-Esztergom megyei Szuperinfó
A megjelent hirdetések tartalmáért 

felelõsséget nem vállalunk!
Kiadja a NIL Kft., a Hungária Szuperinfó Országos 

Laphálózat tagja. Szerkesztõség: Tatabánya, Fõ tér 20. 
Lapzárta: hétfõ 16 óra Telefon/fax: 06(34)309-320

Web: www.szuperinfo.hu  E-mail: komarom@szuperinfo.hu
Nyomdai elõállítás: DP-Print Hungari Nyomda, 

Szlovákia, Galánta
Heti példányszám: 40000 Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.

AWI HEGESZTŐ
MUNKAKÖR 

betöltésére felvételt 
hirdetünk.

Rozsdamentes anyagok 
megmunkálásában

szerzett gyakorlat előny jelent.
Jelentkezni 

munkanapokon:
DINOX-H Kft.

Tatabánya, Dembinszky u. 5.
06(34)513-310

Esztergályosok! Használt, törött lap-
kákat, keményfém-marókat, vídiát vá-
sárolnék. Magánszemély. 06(20) 
333-9861

Vásárolok  ipari ezüstöt, ezüsttárgya-
kat. (Platinát, ródiumot, palládiumot, 
amalgámot, érintkezőpogácsákat, ke-
mény forrasztót). 06(30)371-7172

Hasított  tölgy tűzifa 11500 Ft/m³. 
Erdei m³ 22000 Ft. 4 m³-től ingyenes 
kiszállítás. 06(70)632-4662

Gyógyuljon baráti áron 
ősi kínai akupunktúrával. 

Stresszoldás, fogyás, ízületi bán-
talmak kezelése, pánik, depresszió, 
allergia kezelése..., és más betegsé-

gek kezelése gyermekeknek is. 
Keddenként Kocs Rendelő, 

minden más napon Tatabánya. 
Bejelentkezés: 06(30)901-9694

Palatető szigetelés! Többféle szín, 
illetve mintaválaszték. Ingyenes hely-
színi felmérés árajánlattal! www.sa-
ker-szig.hu 06(30)212-2301, 06 
(30)274-0492

Eladó boltvezető, pincér, szakács kép-
zések Tatabányán. Nyszt.: 002872013 

06(30)640-3713

VérVéVéVV tesszőlősön alallallbérbb let kiadó, 1 szoba, 
konkonkonkononyhayhayhayhyh  füfüfüfüf rdőrdőőőő. . . yyy 06(6(6(6 70)70)70)70))590590590909 -45-45-45-450707077( ))
CsaCsas ládádádi há há háh z kz kz kz kkiadiadiadaddó. 06(06(06(6(30)0000 92792922 -92-9-99 09090909(((( )
Gál Istváván ltp.-en fefefelújlújlújlújl ítotttttttt alblbalbérlé lérletetet t kiki-kk
adóaaa  35000 Ft/hó +r+r+r+r+ ezsi. 06(20)447-
451515155111111

CNC-gégéggg pbeppp állítókat és prograggg mozó
katkatkatk  ke ke ke keresresresresünkünkünkn  Ma Ma Mazakzakzakzakzak Mu Mu MuMuMultiplepleplepleplex-tx-x-x-x- ípuípíppp sss
vezvezvezvev érlérléérlé ésrésrésré ee. ee AzoAzoAzoAzozonnanananaali llil kezkezkezkezkezdésdésdésss! K! K! K! KKiemeememe eeeee
bébérébéé ezééezéézés!s! S áSzáSzázállállálláás, s, s, ss, uututautau ázászásáz bibib bii tototztosítítítottototttt .
06(20)618-7833, mazakcnc6200@
gmail.com

TatTatTataatababábaba nyáyáyánnnn kl kkk ímás, riasztós, reluxás 
garzon alacsonynynynyy rezsivel igényesnek 
kiakkiki dó. 06(70)63636303 -5001( )
TelTelelTelT jesejesjesje enenenenen be be berenrerenrendezdezdezdezd ettettette t szzzzobaobaobaobaoba ki kiadóadóadóaa ... .  
06(6(6 30)0)0)213213-64-64-646455555555(( )))
Béla királrá y krt.-ennnnn bú búbbúb tortortorozoozoozoozoozotttttt gargargarrzonzonzonzonn-
lakás egy szemééééélylylynlyy ek kiadó. 06 
(343434(3434)33)33)333 9-479999( )

AWI HEGESZ
MUNKAKÖR

bbbetbb öltésére felvételtelelele  
hirhihii detdetdetdettünkünününn .

RozRozRozRozRozsdasdasdadamenmenmenmenmentestestestees anan annyagyagyagaggok okokokk
megmunkálásában

szeszerzerzetttt gyagyakorkorlatlat el előnyőny

kiaiaaaadódó.dódóó  06(06(06(6 30)333 646-6484( )
KKodKK ály téren 1010101010 m²-es üzlethelyiség 
elaeee dó/kiadó./ 0666(66 20)926-8121( )
150150150150 m² m mmm -esesese , t, t, tataataataat bánbánbánbánbányaiyayaiyay , ú, ú, új üj üj üzlezlezlezlzlethethetheelyiylyiségségségségség,,, 
70 700 m²-m²-m²-es es teterte assassassss zaaal, ffőútútútútvonononono al al l la menmenmenmenme ténéééé  
kikiaki dódó.ó  06(((30)30)30)0 428282822 -12-12-12-12- 022222

J Á RRÁ RRR M Ű

4 5 6 él k l kók ik bé lé

Hegesztőket 135-136-os ismerette
műsműműm zakzakzakzakakvezvezvezve etőetőetőt ketkketket, d, dddaruarurarusoksoksokssokat, hohohoh rizontá
eszeszee tertertertertergálgálgálgg yosyosyosyosy okakakaat, , csossss ppporp tvetvetvetvetvezetzetzetzetőkeőkeőkeőkeőkettt
CNCCNCCNCNNC-szss-szs akeakeakakak mbembembemberekrekrekrekrekeet etet kerkerkerkeresüesüesüesües nk budbudbudbudbudaaaa
pesti munkahelyll re. Szállás biztosított

06(70)366-5808, 06(70)384-7138
10 f il h

06(06(06(06(06((34)34)34)34)34))5151515151333-3-3 3131313131

hozozozozz m memmm gyüyüyünk!nknnk  06(30)729-6112

Á LÁ L LÁ LÁ L Á S

AWIAWIAWIAWA  heh h gesgesgegg ztőztőztőőt ét éét és fffforroorrorro aszaszasztóttótó  felveveveszüsss nk. 
06(0606066 30)30)30)30)39639966-09-09-000 766,66  000600 (30(30(30(300)878888 0-70-0-00- 3783737737( ) , (((( )

RedRede őnyőnynyöökö  szszszerereere lééséé éheéheéheéheé z az az aalválválváállallallalkolkolkooozótzótzótózó  k
keresek. 06(30)))))22228222222 -2462( )
ÁllÁllÁllÁllÁllatgondozói mumumumumunkalehetőségek dáni-
i tehhenée s ettekb té hi l ldákb

Főállásban vagy mellékállás
ságunk ingatlanközvetítő m
keres (alapbér+jutalék). 06(30)332
157155 4
OroOroOroO oszlszlszlszlszlánynyányánynyi épépépítőítőítőí anyanyanyanyyag gggg kkerkk eskeskeskskskedéedéedéedésbbbbb
szaszazaszaakkékkékkéékképzepzepzezz tttttt tt elaelaelaelaeladótótótó ke kekeresresesresesünkünününü ! ÉÉÉÉÉpítpítpítpítpí őőőő

yyy ppp yyy gg

anyag ismeret eeeeelőny! 06(30)228
8333

keresüesüesess nk TatTaTaa abánya környékéről. 06 
(3(30(3(3(3 )933-03155555 mu m mm nkaidőben( )
Németországi mmmumm nkalehetőségek kü-
lölönlööö bözbbö ő szakmunmm káskáskáskáká il illetletve vv magagagasaaa bb 
iskskkkolaolaolaolaai v végzégzégzgzgzettettettette ségégégéggelgelggelg . A. A. A. A. Alapapapapp elfeleltéttététété el:eee  
némnémnémé et etete nynyeeyelvtvtvtvv udáudáddás. H-PH-PH-P-P-ig-ig-ig--ig 8- 8-8-16-16-16-16-ig ig ig i
06(34)789-406( )
GyaGyGyaGyGyakorlattal rendendendendendelkező targoncaveze-
tőkettett kerk esüsüsüsünk H P ig 8 16 között

Kiemelkedően magas áron vásárolo
dund nákkákat,atatatat  párnákat, régi fafafaaf liórákat
minminminmindendendendendenfélélféléle hhe hhhagygg atéatatatét kotkkotkoto . .. 06(6(6(6(6(20)20)2020)20)358358358358358
6136136136133000

06(70)204-9204

Esztergályosok!k!k!k! Használt, törött lap-
kákat, keményfém-marókat, vídiát á
á l ék M á él

tógépeépeépépep s ismssmes ret. A fényképes önéletraj
zozokzokzokat az ablak@ak@akak@ak@ablakgyartatabanya.hu 
e-mail címre várjuuuuuk! j
LovLoLoLo ász állást kereeeeeseksesekek süsü sürgőrrr senn az a a  or-
százászázág eg eg gg gésgésgésész tz tz terüerüerür leletlel én én én ottttlaklakakakakássássássáássaal.aa  06 06 06 0
(30(30(3030)31)31)313 3-53-55701701701070 cs cscscssilllaggggom3@m3@m3@3@3@gmammmm ilil.il.i comcomcommcom( ) ggg @g
Lakatosokat keresessssüüünküü  rajzolvasási 
gyagygygyy korlattal, budaudadaudaudapesti munkahelyre. 
Száááállállállálálásbss izttttosíosíososíttottt t! 06(70)366-5808

( )

TTurulnllll álál b bambumbumbumbub szsznszszs ád ádádáá tötövöö ek lleladódókdódó
06(30)914-2617

Vásárolok  ipari ezüstöt, ezüsttárgyk
kat. (Platinát, ródiumot, palládiumot,
amaaaaa lgálgálgág mmotm , é, rintkezőpppppogágg csásásásákat, ke-
ménménménéné y fy y y orrrrrr aszssss tótótó ). .. . 06(6666 330)3 371371371377 -71-71-71-711722222

Hasított tölgy tűzifa 1150

217-5575
Rossz hűtőt, mosógépet, gáztűzhelyet
bojlert, ,, háztartási és kerti gépek vil
lanlanlanymoymoymoymoymotortortoroo jaijaiit vt vt vveszeeszem,em,em, ér éé éré te tee megegmegee yekyeyeyy . 
06(06(06(00 70)70)70)70)70)5065060050 -80-80-8-80000000

@@

esksksksks edésbe 
ssgsgss ávaávavaval ren-

06(06(06(6(6 30)30)3030)30) 

FFFF té á lá t étá á áli á

BúBúBúBúBútorszállítást, 
KKKKÖÖÖÖÖLLLLTTÖÖÖÖZTTTEEEETÉSSSSST

váváváváállllalalalalalunununununk!k!kk! 
06(3(3(3(330)997-0531ZZZTŐTTT

@@

ZTTŐTTT
R

Káddfénfénfénféné yezés garanciával! 06(20) 
926-2000060 66 www.kadfenyezes.com

K Á R P I T O Z Á S ! 
Elhasználódott vagy megunt bú-
torát közel 600-féle szövettel 
újjávarázsoljuk! Vállaljuk fotelok, 
k ék ülő itú ák áthú á át

y j

nnnnnnn:
tt.t
kkkzkkkyzkkkykkkzkkyyy u u. 55 5.

110000

yy je jeeelenlenlenenle t.

1111000000

88,  

heeelee yreyreyrerere nő  i-, 
kkkk S. SSSzálzálzálzálzá láslásláslásst ttt
vagvagvagy sy szálzzá --

sbaanaa társa-
at 

KölKölölölöltöztöztözztöztettettettt ésssss. 06(06(06(06 20)20)20)2020 34134133414 -89-89899399

RedRRR őny, reluxa és minden, ami árnyé
kolllás,ás,ásásás  szerelés, javítás! Akár 40%-os
engedmdmdmménnyel, részletre is! 06
(20( )97)9) 8-78-78-788 420420, 0, 6(34)34)4)34)316-3255255 es te e 
(2013.2013.(2013.3013 09.009.01-09.0009.0 09.30.09.3009.300 0 )

Ács, bádododododogos, tetőfedő munkák. 06
(30(303030)72)72)72)72)720-7731

384-7-7-77-71381381381

sbann n társa
unkatártártáráá sasasass

kkkkk

Redőnynynynyyök, rovarhálók, árnyékolók, 
szalagfügügüüü göngöngöng yyy, harmonikaajtók kk kk késkk zí---
téséstéssse, e, e, e javjavjavjavítáítáítáí ása,aa, ny ny nynynyíláíláílááászázázááárókrókrókrókrók u ut uu ólaólaólalaagosgosgosgosgos 
szisziziigetgetgetgetgeteeléeléee seee,ee  ppappp sszsszsszsszítááááása,sa,sasa, b beb állááá ítátttt sa,sa,a,asa, zázzzz r-rr
cseréje, hőshőshőshősőszivárgás mérése. 06(30) 
294-600000222222222

Jósóóóó lásásásásá . GaGaGaaaranranranranciáiáiiáávalvalvalvalv ! TTTTTataataataataabánbábábábá
(70)55555555577-1777 006

is!is!is!iss  06(20)363-5867

ségségséggi ti ti ti ttűziűzűziűzz fafafa aa
nn, iiingygygyenn 

goooook.hu

Hajvásárlás magas áron!
á á l

hoz iz izz s ms ms mme-e-e-e
ttásttt t vt vt vt ááállá a-a-a--

O K T A T Á S

MatatMatemaemaemaematiktiktikkábóábábóábóá ll  k  orrorrorrr epeepeepeepep táltttt áááá
06(6(6(66 20)0)0)20))561561561561561-73-73-7333424242422((( ))))

Németetetete nn nyn elvterületre készü
vállalóknak speciális nyelv
indul

06(3
JÓT JÓ ÁRON VÁLLALOK:

külső hőszigetelés, 
festés, mázolás, tapétázás, 

gipszkartonozás, hideg-melegburkolás,
térburkolás, kőburkolás

06(20)427-8145

-
006(00 20) 

-

, vídiát át át vá-vá-ává-á
0006(00 20)

üsttárgyrgyrgyg a-aaa

bebbb n eeeladladada óóó ó
. 06(30) 

t,t,t,t,

MininMinindendendendedennemnemnemmműűűű kő kő kőkőkőművművművművművesmsmsmsms unkunkunkun át áááá válálállá la-----
lunk, zéró aó aó aaó alklkokk holholholho !! ! 066(06(6 20)20)2022 98698698 7676-76767 3030303

Boltve
kács, cukrász, pincér, logiszt
téző, dajka tanfolyama  indul.
63763763737-47-47-4750 50 550 5 wwwwwwwwwwwwwww.mi.. nernernerrnervakvakvavakkft..hh
MataMaa emaemaemaemaem tikikikiki a, fi zzziz kaka a korkororrrrepepepeppetáetetetet
nos is isssskolkolkolkolko 55a 5 8-8.88  osztátt lyosokkk r
06(30)501-7274Redőnyőnyőnyőnyőnyjjavjj ítás! Megbízható, gyors! 

06(06(06(6(6 334)312 980 06(70)316 1767

00 Ft/F m³.
 ininingyegyygy nes

666662

illilillil etve mintaválaszték. Ingyenes hely-
szííínininni i felmérés árajánlattal! www.sa-
ker-szig.igigiig hu 06(30)212-2301, 06
(30(30(30(30)27)2) 4-04-04-04 0492492

00 FFFtFt/F m³

ztűzheelyelyelyelyeyett

skype
(30)224-7719( )
Angol, matek tanítás, korrep
lánlánnnos osos os s iskiskskoláoláááásokssosoks naknaknakk, n, n, n, nnémeémeémeé tbbbb
kololololásososoos knaknaknak k ikk s ksss edvedvedvedvezőezőezőőe  fefeffefeltééééttttt
06(06(06(20)20)20)20))26262262266 -74747474744646466( )))
Eszperantó tanfolyam indul 
ban. Olcsó orsan lvviz

GyóGyóGyóG ógyuyuyuyuljoljoljoljon bn bn bn baráaráarááti tt ároároároáá n nnn
ősisisisis  kíkí kíkk nnainain  akakakakakupuupuupuuunktnktktnktúráúráráúráúrávalvalvalva . 

Stresssssssszzozozolz dás, fogyás, ízületi bán-
taltaltala mamakmmm  kezelése, pánik, depresszió, 

sásásáás, t, t, t, ttisziii títás, mélyítésssss. 06(06((06(30) 
78383838

20500 Ft/fő/6 éj wifi  használattal, minden 
szobához zuhanyzó-wc. 06(30)944-
9398 www.frankvendeghaz.hu

őnőnőnyőnn ökök, műanűanűanyyagy  nyílászászászászászárórórókóó !!!!  
4)))))312-980, 06(70)316-1-1-17-1 67

06(30) 
377575757575
ásárlásásáss mm magasgasas ár  á on! 

O KK TK A TA T ÁA T S

4)))3123333 -980, 06(70)3166666

y
0606(000 70)270 255569666

éégéé lős, sza-
tikai ügyin-

65 éves, özvegy, 170/65 nemdohányzó
férfi  hasonló hölgytársat keres. 06
(70)226-7944( )
MagMMagMagas, k, k , ároááá s ssssszenzenzenzee vedélyyyyektől mentes, 
37 3737 3737 éveéveéveéveé s fs fs fs fs érfififififi  v  v  vvvárjárjjárja ka ka ka kedvdvdves,esess  mememememegéééré tő,ő,ő,ő,ő
őszőszőszőső intintintn e,e, ee nornornororo málmálmálmmá te tettetestastastat lkalkalkaatú,tú,tú,, 3030 3033 -40-40-40 évévévé
közötti hölgy jelentkezéééésésétséséé  Tatabánya
és Oroszlány környékéről. Egy gyer-
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A megjelent hirdetések tartalmáért 
felelõsséget nem vállalunk!

Kiadja a NIL Kft., a Hungária Szuperinfó Országos
Laphálózat tagja. Szerkesztõség: Tatabánya, Fõ tér 20.
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A Güntner-Csoport a hőcserélőgyártás területén 
piacvezető vállalatcsoport, amely minden konti-
nensen gyáregységekkel, közvetlen és közvetett 
kereskedelmi- és szervízhálózattal rendelkezik. 

Csapatunk bővítése céljából keresünk
2 fő lakatost az alábbi feltételekkel:

Szakmai végzettség:
 Lakatos szakmunkás bizonyítvány

Az ideális jelölt:
 Ipari területen legalább 2 év szakmai
 tapasztalattal rendelkezik

 Jártas műszaki rajzolvasásban
 Előny, ha hegesztési ismeretekkel rendelkezik
 3 műszakos munkarendet vállal

Személyes készségek és kritériumok:
 Egészségügyi alkalmasság
 Rendezett és büntetlen magánélet

Amit nyújtunk:
 Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy 
stabil vállalatnál

 Versenyképes fizetés
 Cafetéria
 Bejárás támogatás
 13. havi prémium

Munkakezdés: azonnal

Munkavégzés helye: Tata

LAKATOS

…keep(s) your quality.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, várjuk önéletrajzát a 
hr@guentner.hu e-mail címre. 
A tárgyban kérjük feltüntetni a 
„Lakatos” munkakört.

Güntner-Tata Kft.
2890 Tata, 
Szomódi u. 4.

hr
A 
„Lakatos” munkakört.

…keep(s) your qu

A GüA GüA GüGüGüüntnentntnentnentner-Csr-Csr-Csr-Csr-Csoporporporpp t a t t hőcshőcshőcshh eréléréréé őgyágyáőgyáyő rtásrtásrtásrtáá  terererüleeeteee énnn n
piacpiacpiacpiap a vezevezevezevezv z tő vtő vtő vő vő vvállaááállaáállaá latclatclatcatcata soposoposopososops rtrt, rtr amelamelamelamelly miy miy mimiy miyy m ndenndenndenddenn kon konkonnnti-i-ti--
nensen gyáregységekkel, közvetlell n és közvetett
kereskedelmi- és szervízhálózattal rendelkezik.

LLAAAKAAAATTTTOOSSSS

Az ideális jelölt:j
Ipari területen legalább 2 év szakmai
tapasztalattal rendelkezik
Jártáá as műszaazaazaki rki iki ajzolvasvaslvasvlvasásban
ElőElőnElő y, hy, hhy, hy, hy a hea hea hehh geszeszeszesztésitéstésitésiés  ism ismi ismismeretteretteretekkeekkeekkekk l re rel rereendelndendeldndendelkezikezkez k
3 mű3 m3 műmmm szakzazazaa os mos mos mos munkannk rendrendrendendrendet vvvállalalal lll

Személyes készségek és kkkkkrriiritériumok:y g
Egészségügyi alkalmasság
Rendezett és büntetlen magánélet

menmenm nyinyiben hen hn irderderdetésütésütésüésünk fnk fnk fnk felkkeltetltettetltetttte t
rdddddeklődését, vvváárjuk önéletrajrajrajrajajzátzátzáttz  a 
r@@@g@@ entner hu e-mail címrmrmrree. ee

tetni a 
r@g@g@g@@ uentner.hu e-mail cím

tárgggggybayyyby n kérjük feltüntütüntütü t
Lakatos” mumumunkakn örtörtört

Bejárás támogatás
13. havi prémium

Munununnunkakkk ezdddés:éssss azoononnnalnaana

MunMunMunMuMunkavkavkavkavkavégzégzégzégzés ésésé helhhh ye:ye:ye:yyyygggg yyyy Tataattattt

Güntner-Tata Kft.
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A Güntner-Csoport a hőcserélőgyártás területén piacvezető vállalatcsoport, amely 
minden kontinensen gyáregységekkel, közvetlen és közvetett kereskedelmi- és sz-

ervízhálózattal rendelkezik.
Keressük új munkatársunkat Csoportvezető munkakörbe az alábbi paraméterekkel:

FELADATOK:
 6 fős csoport irányítása, a csoport hatékony 
munkájának megszervezése

 Személyzeti feladatok ellátása (szabadság, 
betegállomány)

 Fegyelmi kérdések kezelése
 Munkatársak motiválása
 Közreműködés a létszám operatív 
irányításában

 A gyártásrendelések átfutásának kezelése, 
lekövetése a gyártásban

 Részvétel a folyamatos fejlesztésekben, új 
projektek bevezetésében

 Dokumentumok ellenőrzése
 A biztonsági előírások betartása és betartatása
 Jelentési kötelezettség a gyártóegység vezető 
felé

AMIT ELVÁRUNK:
 Fémipari végzettség és tapasztalat
 Csoportvezetői tapasztalat
 Alapszintű számítástechnikai ismeret
 Határozott fellépés
 Stressztűrő képesség

Előny:
 Lemezmegmunkálásban szerzett tapasztalat

AMIT NYÚJTUNK:
 Versenyképes bérezés
 13. havi prémium
 Cafetéria
 Hosszú távú, biztos munkalehetőség

Álláshirdetés:
Termelési csoportvezető

…keep(s) your quality.

Güntner-Tata Kft.
2890 Tata, 
Szomódi u. 4.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, várjuk önéletrajzát a 
hr@guentner.hu e-mail címre.

Ha kérdése merülne fel, hívjon 
minket bátran a 06/34/588-575-
ös telefonszámon.

Cipőjavítás • Kulcsmásolás • Élezés

DÖME cipőjavító és kulcsmásoló
Tatabánya, Győri út 1/a (konzum udvar)
Nyitva tartás: H-P: 900-1800

Szo.: 800-1300 • V.: 800-1200

Tel.: 06-20/597-1891

AKCIÓ
ELZETT kulcsok másolása: 300 Ft-tól

sarkalás: 800 Ft-tól
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DÖME cicicipőjppőjavíav tó és kulcsmsmsmásoooolólólóE
TaTaTaTa atataaabábábábábánynynynn a,a,a,a, GG Győyőyőyőyőririririi ú ú úúúttt tt 1/1/1///aaaaa (kon(kon(kon(k(konzumm m mm udvaudvaudvaudvudv r)r)r)r
NyitNyitva tva tva taa artáartáartááartás: H-PH-PH-PH-PH : 9: 9: 9: 90000-18-18-18800000

Szo.: 800-13-13-13131 00 • V.: 800-1200

Tel.: 06-6-6-6-2220/22 597-1891

…keep(s) you

kkk mmmásásásásásolása: 300 Ft-tól

aaaarkrkrkrkalaaa ás: 8000000 000 Ft-tól

ulcscsscssokkok

hőcserélőgyártás területén piacvezető vállalatcsoport, amely 
minmininnden kontinensenseseee  gyáregységekkel, közvetlen és közvetett kereskedelmi- és sz-

ervízhálózattal rendelkezik.
Kereereressük új munkatársrsrsrsunkat Csoportvezető munkakörbe az alábbi paraméterekkel:

FELFELFELFELFELADAADAADAADAADATOKTOKTOKTOO :
 6 66 fősősősős cscss csopopppp rt rtrttt iráráráráányínyyyy tásásásásása, , ,  a ca ca csopsopsoportororoor  hahahhh tékékékékékonyonon  
munkájának megszervezéseeeee
Személyzeti feladatok ellátása (szabadság,
betegállomány)

A Güntnnern CCsCsCCsoport a h
minnnnndededended kontinennnsenssss gy

gy
lekövetése a gyártásban
Részvétel a folyamatos fejlesztésekben, új 
projekjj tek bevezetééésébsééé en

 DDo DoDokumkumkumkukumentententumoumoumou k ek ek eek ellelellel nőrnőrnő zészésésé eeeee
 A AAAA bizbizbizb tontonnnnságáááá i eeeeelőíőíőíőíő rásássok k k beteeee artrtarttásasasasa és é é éé  bebebetatarta tattatatt ásasaásaásasa
Jelllentésié ié i k kökö lltelezettsééég é a gyáryáryárárá tóetóetóetóetóegység éé vezetőőőő
felé

Á

Amennnyiben hirde sütés nk felkeltette
érdedededeklődését, várjuk önéönéönéönénéletrajzát a 
hrhr@ghrhr@guentner.hu e-maiaiail a címre.

Ha aaa kérkérkéré désdésdésdésé e me me me me erürüerürüülnenenenene felll, l hívhhh jonononono  
minminkkminket bet bet bet bátratratraan a n a n a a 06/306/306/36/0 4/584/584/584/4/ 8-57-57-575--
öös tööö elefonszámonámámám .

Amennnnyibnyibnyiben hirdetésütéstéséss nk fe

wwwwwww.w.w.ww gugguguguenenennntntntntntnereeerer.h.huuuu

Stressztűrő képesség

Előny:y
Lemezmegmunkálásbásbban szerzett tapasztalat

AMIAMAMMM T NNNNNYÚYÚYÚJYÚ TUNTUNTUNTUNT K:K::
Ve VeVVV rserserseesenyknyynyképeéépeé s bs bs bbéreéreéreé ezésészéséés
13. havi prémium
Cafetéria

r quality

289898989890 Tata, 
SSzoSSS módi u. 4.

Günntnetnetnetnetner-Tata Kf KfKfKfKft.tt
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