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„Mikor felidézzük a 
régi karácsonyokat, 
rájövünk, hogy kis 
apróságok – nem a 
nagy csodák – adják 
a legbensőségesebb 
boldogságot.”

Bob Hope

A Komárom-Esztergom me-
gyei Szuperinfó és az Info-
Tatabánya gyűjtést szervez a ta-
tabányai Nagycsaládosok Egye-
sülete számára.

Szeretnénk 30 kisgyermek-
nek mosolygóssá tenni a Szent-
estét, amelyhez mi az ünnepi 
vacsorájukat „tesszük a kará-

csonyfa alá”.
Szükségük lenne ruhaneműkre 

(104-170 -es méret), tartós élelmi-
szerekre, lábbelikre, ágyneműre, 
tisztálkodó és tisztító szerekre.

Részlet egy édesapa levelé-
ből, aki egyedül nevel 3 gyerme-
ket: „Nekem elég a segítő szán-
dék és a gyermekeim szerete-
te. Amennyiben élelmiszer van, 
mindegy, mi jut. Biztos vannak 
nálunk szegényebbek is” 

A kérések között játékok nem 

szerepelnek (döbbenet), de ter-
mészetesen ennek is örülnének 
a gyerekek.

Adományaikat, felajánlásaikat 
a Szuperinfó Fő téri irodájába  
várjuk december 16-ig.

Részletek a gyűjtésről a www.
infotatabánya.hu oldalon.

Tatabánya, Fő tér 20. 

Telefon:
06(34)310-122, 06(70)279-1921

Adni jó!
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Hozzávalók:
- 1 kk őrölt fahéj, gyömbér
- 1 csipet őrölt szegfűszeg
- 20 dkg fi nomliszt
- fél kk szódabikarbóna
- 1 csipet sütőpor
- 10 dkg cukor
- 10 dkg puha vaj
- 5 ek méz
- 1 csipet só
- sós perec, M&M’s, olvasztott 

csokoládé (díszítéshez)

Elkészítése:
A sütőt előmelegítjük 190 fok-

ra. A tepsit pedig kibéleljük sü-
tőpapírral. A lisztet és a cukrot 
összekeverjük a szódabikarbóná-
val, hozzáadjuk a sütőport, a sót, 
a mézet és a szobahőmérsékle-
tű vajat, valamint a fűszereket. 
A masszát ezután puha tésztá-
vá dolgozzuk. A kész tésztát 4-5 
mm vastagra kinyújtjuk, majd po-
gácsaszaggató segítségével ki-
szaggatjuk. Sütőben 7-8 perc 
alatt ropogósra sütjük.

A dekorációt csak akkor lehet 
elkezdeni, ha a kekszek már ki-

Fahéjas-gyömbéres keksz

képünk illusztráció
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- 20 dkg fi nomliszt
- fél kk szódaabibb karbó
- 111 1 cscscscsipipipi etetetee  sssssüttttőpőpőpőpőpororororo
- 1010101010 dkg cukor
- 10 dkg puha vaj

cscccc ookoo oloololádádádádádé ééé d(d(dddísísssszízzz tétététéshshshshshezezezezez))))

ElEElE kékékék szszszszíttíttéséséséé e:e:e:e
A sütőt előmelegítjük 190 fok-

FFaaaaahéjaaaaasssss-gyömbéres kekszFaaaaahhhhéjaaas
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val, hozzáadjuk a sütőport, a sót, 
a mézet és a szobahőmérsékle-
tű vajajaa ataa , vaaaaalalaalaamint a fűszerekeeeet. 
A A AA mammamm sssss zázzzz t t tt ezezezezzutttttánnn p p ppuhuhuhhuha a a téééészzzzztátátátátá---
vá dolgozzuk. A kééééészszszszz tésztát 4-5 
mm vastagra kinyújtjuk, majd po-

1 ccsc ipet őrölt szegf
20 dddkgkgkgkgkg fi fi nomliszszszttttt

g p j
5 eeekee  méz
11 1 csscsssipipipippetetett s s s sóóóóó
sósss s s pepereeec,c  MMMM&M&M&M&M&M’’s’ ,  ooolo vaaaaasszss tototott tttttttt  

A dekorációt csak akkor lehet 
elkezdeni, ha a kekszek már ki-

XxXXxXXxXX XXxX Fr FrFrFruskkkkkaaaaa

10 dkgkgkg pp ppuha aaa vavavaj
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Szerencsére már elmúlt 
az az időszak, amikor 
pápaszemesnek csúfolták 
a szemüvegeseket. 

A szezonban még mindig 

hatalmas népszerűség-

nek örvend a szemüveg, 

és ez 2013-ban sem lesz 

másként!

Így aztán, nem kell két-

ségbeesni, ha a szemé-

szeten kiderül, hogy szük-

séged van rá. Ha igazán 

trendi szemüveget sze-

retnél, akkor válassz vas-

tag kereteset, kör ala-

kút vagy cica fazont. Ha 

pedig kicsit félsz az ext-

rémebb formáktól, akkor 

próbáld ki a klasszikus 

szemüvegkeretet leopárd 

mintában vagy pirosban, 

lilában, vörösben.

Szemüvegvásárláskor 

mindenképpen kérjétek 

ki az eladók segítségét, 

hiszen ők pontosan tud-

ni fogják, hogy az arcod 

formájához milyen szem-

üveg illik, így elkerülheted, 

hogy fél napot próbálga-

tással tölts.

Már nem ciki a szemüveg

a kép illusztráció

p
a

A A AA szszs ezezezezezononono bababababan nnnn mémémémé

hahahahah tatatatalmlmlmmlmasasasasas nnnnnépépépépépszszszszs e

neneneneek örvend a sze

és 2013-b

s

re

tag kereteset, kö

SzSzSS ererererenenenenencscscsccsérérérére e ee e mámámáámár elelelele múmúmúmúltltlt 
azazaaz aaaz ididdi ősősősősőszazazazaz k,k,k, aaaamimmm kokokokkor rrr
pááááápaszemesnek cccsc úfolták 

ket. 

kúkúkúkúkút tt t vavavavav gygygygygy c c cciciccicca a a a fafaafazozzozoontntntn ... Haaaa 

pepepepepedididididig g g g g kikikiiicscscscssittt f f félélélélélszzszsz aa az zzzz exexexexe t-t-t-

rémebb formááááákkktkk ól, akkor 

próbáld ki a klasszikus 

MMMMMár nnnneeeeem ciki a szemüvegMMMMMár nnnnnem

pááááápapp szemesnek 
a szemememememüvegggeseseseseseekkek

és eeeez z 2013 bbban sem lesz 

mámámááásként!

gy yyy azazaztátátáátán,n,n, n n nememememem k kkkeeele l kékékékéét-tt-t-t-

sésésésééégbgbgbeeeeeesnsnsnsnsni,i  hhhhhaaa a aaa szszszs ememememmé-é-é-éé

oooogy szük-

Szemüvegvásárláskor 

mindenképpen kérjétek 

kikkki aaa azzzz z eleeee adadadadadókókókk ssssegegeggítítséséséségég t,t,t,,, 

hihhhh szszszszszenenenenen őőőőőkkk popopopontntntnn osososossannnnn ttttuddddd-

ni fogják, hogy yyyy aaaza  arcod 

és eez zzz z 20202 1333-b-b-b-b-ban s

szeteteteteten kiderül, , hhhhh

séségegegegeg d d d dd vavavavavan n n ráráráráá. . . HaHaHaHaHa i iigaaaaazázázázázán n nn

rrrrrrenenendididi s szezezeemümümümüüvvvevv gegegegegettt tt szszszszsze-e--e-e

etttt él, akkor válaaaaassz vas-

ör ala-

formrmrmrmájáháháháhoozo  milyeyy n szemmmmm-

üvüvüvüvü egeggegg iiiilllll ikkkkk, ígígígígy yyyy eleeee kekekekekerürrrr lhllhll eeete edededded,, ,

hhoh gy félélé  napotototott pp pppróóó ábábábálgll a-

tással tölts.

a kép illusztráció

etntntnnnél, akkor válalaalala

ag kekekerereretesesesettttt kö
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E gyönyörű, karácsony 
táján különösen vonzó, me-
xikói eredetű növény gon-
dozása nem is olyan egy-
szerű feladat, mint gondol-
nánk. A lakás napfényes, 
de a szobahőmérséketnél 
hűvősebb helyiségében 
szeret tartózkodni, mert mi-
nél több fényt kap, annál to-

vább maradnak ragyogó pi-
rosak a fellevelei. Azonban 
ügyelnünk kell rá, hogy na-
ponta 12 órát teljes sötét-
ségben töltsön! Rendkívül 
vízigényes, naponta akár 
kétszer is meglocsolhatjuk, 
de ne álljon a vízben! Táp-
oldatozni pedig kéthetente 
szükséges.

MikulásvirágMikulásvirág

E EE gygygygyönönönöönyöyöyöyöy rűrűrűrűű, , , kakaakaarááááácscscscscsonononoony y y y
táján külööönönönönön sen vonzó, me-
xixxixx kóii eeeeeredetű növény gon-

váváááábbbbbbbb mmmmaaaradadadaddnanananak k k kk rararararagygygyygyogogogogogóóóó
rosak a ffeff llevelei. Azon
ügyelnünk kell rá

dded  a ssssszozzz bahőmérséketnél 
hűvősebbbbbbb  helyiségében 
szszszszszereree etetetett t t ttaaaraa tótótótóózkzkzkz odododododnininn , , , , memememertrtrtt m mmmi-
nénénénélll tötöt bbbbbbbbbb fénénénéénytyttyty  kkkkapapapp, anananannnánánánánálll totottto-

kétszer is megloc
de ne álljon a vízben! T
olololooldadadadd tototooznznznznznii pepeepepedidddig gggg kékékéékéthththttheteee eee
szzszszükükükü sésésésés gegegegeg ss.sss

á, hhhhhogy na-
ljljljljessesses s   ötét-
ReReReR ndndnddn kíkíkík vüvüvüvüll l 
ooooonta akakakáárá

tjuk,

á hhhoogo y

csolololoo hahh t
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2:1 TESTKEZELÉS
a Bio Szalonban!

Crazy Fit 
vibrációgépes és 
ultrahangos alak-
formálás MOST 
bevezető áron 
2.200 Ft test-

tájanként (dec. 15-ig)!
Bejelentkezés:
PAKSI MÁRIA
06(20)9720-669

Tatabánya, 
Béla király krt. 28.

2:1 TESTKEZELÉS
a Ba BBBio ioio SzaSzSzSzSz lonban!

CraCraCraraCrazy zy zy zyzy FitFitFitFit 
vibvibvibvibbrácrácácácciógiógiógió épeépeépeépepes és és és éss ss
ultrahangos alak-
formálás MOST

ő á

06(20)9720-669
Tatabánya, 

Béla kirárárár ly krt. 28.
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Tatabánya-Bánhidán 
Kossuth u. 71–73. (Bútor udvar)

Tel.: 34/301-417 

OLCSÓN ÚJSZERŰ, 

HASZNÁLT 
BÚTOROK.

Szekrénysorok, bőr- és 
3-2-1-es garnitúrák,

franciaágyak, TV, mosógép.
FOTÓGALÉRIA:

 www.infotatabanya.hu
(cégregiszter: garzon)

TATABÁNYA, 
Szelim út 85. 

Tel./Fax: 34/339-488

AKKUMULÁTOROK
INDÍTÓMOTOR– ÉS 

GENERÁTORJAVÍTÁS

VITOSINSZKI 
AUTÓVILLAMOSSÁGFojtyik-Bau Kft.

Fojtyik Krisztián
kõmûvesmester

Telefon: 06(30)264-7653
kültéri munkák, burkolás, járólapozás, 

teljes körû lakásfelújítás

ÚJDONSÁG!
GÉPI VAKOLAT

HASZNÁ
BÚTOROOOOOK.

SzSzSSzS ekekeke réréréénynynyynysososososorooook,,,,, b bbbbőrőrőrőrőr-- éééé
3-3-3-3-2-2-2--1-esesesees g ggggararararninininin tútútúúúrárárárár k,kkk,k

franciaááááágyak, TV, mosóg
FOTÓGALÉ

/

ZZEZZZZEZ ŰRŰ,ŰRŰ

ÁÁÁÁ T ÁÁÁÁÁLLLLLTTTTT

áánhihhidándándán
BBútBBBútB or uor udvarrdvarr)))
-41414144 7

RIAAA:
babanbaaa ya.hu
rrrrzonzonzonn))))

Fojtyik

ÚJDONS
GÉPI VAK

RIAAAAA:::: AKKUMULÁTOROK
INDÍTÓMOTOR ÉS

TATABÁNYA, 
Szelim út 85. 

Tel./Fax: 34/339-488

AUTÓVILLAMOSSÁGjjj y k-Bau Kft.
Fojtyiyiyiyiik kkkk Krisztián

kõmkõmkõmõmmûveûvesmesmmememestestesteerrr
TeTeTeleefofofonnn: : 0606060606(3(3(3((300)0 2626226264-4-4-4 767676767653535533

külkkkk téri munkkááák, burkolásásá , j, j, j, j, árólapozás, 
ûûû û lakásfelújítás

FoFoFoojtjjjj yik

kkültéri munkák, burkolá
teljes kökököökörûrûr
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Kedvező részletfi zetési hitellehetőséget

biztosítunk üzletünkben! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

2890 Tata, Fényes fasor 6.
Tel: 34/586-490, 586-491 • Fax: 34/589-729 
Nyitva tartás: H-P.: 700-1700 • Szo.: 800-1200 

E-mail: info@xeniaker.hu
További ajánlatainkat keresse honlapunkon 

www.xeniaker.hu

VILLANYBOJLEREK:VILLANYBOJLEREK:
ARISTON AKCIÓS ÁR
PRO R 80 23 500 Ft
PRO R 120 31 500 Ft
HAJDÚSÁGI: AKCIÓS ÁR
ECO 120 42 120 Ft
Z 120 48 000 Ft

GÁZBOJLEREK: AKCIÓS ÁR
120 l kémény nélküli 76 500 Ft

GÁZKAZÁNOK:

BUDERUS   AKCIÓS ÁR
U052-24 fűtő, turbó  24 kW 189 900 Ft 
U052-24K kombi, turbó 24 kW 197 000 Ft 

BERETTA   AKCIÓS ÁR
Junior 24 CSI kombi, turbó 24 kW 114 000 Ft 
Junior 28 CSI kombi turbó 28 kW 139 000 Ft139 000 Ft

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK:

DUVAL:  AKCIÓS ÁR
Thema Condens FAS 25 fűtő 25 kW 256 400 Ft
Thema Condens F25 kombi 25 kW 275 500 Ft

BERETTA:
Junior Green RSI25 fali fűtő 25 kW 201 500 Ft201 500 Ft
Mynute Green RSI25 fali fűtő 25 kW 226 600 Ft226 600 Ft

BOSCH:
3000 W ZWB-28-3 kombi 20 kW 292 000 Ft

Advent a karácsonyra 
való készülődés idő-
szaka. A négy hétből 
álló advent a Szent 
András ünnepéhez 
legközelebb eső 
vasárnaptól karácso-
nyig tart. 
Sajnos azonban sosem múlik el 
úgy év vége, hogy az adventkor 
meggyújtott gyertyák, mécse-
sek, csillagszórók ne okoznának 
kisebb vagy nagyobb tüzeket.

A Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
felhívja a lakosság figyelmét azok-
ra a veszélyekre, amelyeket ezen 
időszak rejt magában!

Ahogy telnek a hetek, egyre szá-
razabbak az adventi koszorúk, 
ugyanakkor a pislákoló gyertyák 
száma nő. Tulajdonképpen tel-
jesen mindegy, hogy milyen a 

koszorú anyaga. Legyen az való-
di fenyő vagy műanyag, egyfor-
mán tűzveszélyes!

Mire érdemes odafigyelni?

1. Az éghető anyagú adventi 
koszorút, csokrot (a továbbiakban: 
koszorú) mindig helyezzük nem 
éghető, hőszigetelő alátétre!

2. A gyertyák, mécsesek csak 
nem éghető tartóban legyenek 
elhelyezve és rögzítve a koszo-
rún, csokron!

3. A koszorút ne használjuk az 
ablakban a függöny, továbbá 
egyéb éghető anyag közelében!

4. Az égő gyertyát, mécsest tartal-
mazó koszorút ne tegyük 
huzatos helyre, ne moz-
gassuk!

5. Az égő gyertya, mécses 
oltására mindig tartsunk a 
közelben megfelelő esz-
közt!

6. Az éghető anyagú 
koszorút minden hőfor-
rástól tartsuk megfelelő 
távolságban!

A kellő körültekintés nél-
kül elhelyezett koszorú, vagy a 
nem megfelelően rögzített és 
égő gyertya ledől, melynek láng-
ja meggyújtja a koszorút és/vagy a 
környezetében lévő éghető anya-
gokat.

Soha ne hagyjuk őrizet-, felügye-
let nélkül koszorúnkat, amíg gyer-
tyák égnek rajta!

Az advent veszélyei

képünk illusztráció

Advent a kkkkkaaaraa ácsonyra 
vaaaalólólólóó kkkkéséséssészülődés idő-

koszorú anyaaaagagaaga.g  Legyen az való-
di fenyő vagy műanyag, egyfor
mán tűzveszélyes!

AAAAAzzzzz aaadddddvvvvveeeeennnnnttttt vvvvveeeeessssszzzzzééééélllllyyyyyeeeeeiiiii

p
llell gközelelelelelebeeee b eső 
vavavavvasássss rnrnapapapaptóóóóól ll l kakakkarácscscsccso-
nynyigggg tttararararrt.t.t.t  
Sajnos azonban nan an n sosem múlik el 
úgyúgyúgyúgygy év   vége,ge,ge,ge h hoh gy az adventkor 

koszorú) mindig helyezz
éghető, hőszigetelő alátétre!

2. 222 A ggggyyeryyy tyák, mécsesek eeee csak
nemnemnemnemnem égégégééghehetheth ő tő őő artartartartartóbaóbaóbaóbaóbannn legyegyegygygyeneneeneeneenekkkkk
elhelhelhelhelhelyelyelyelyelyezvzvzz e ée ée ée ésss rögzögzögzögzög ítvítvítvítve ae ae aae a ko ko kokoszoszoszozozo-
rún, csokron!!!!!

3. A koszorút ne haszn

huzatos helyre, n
gassuk!

5. Az égő gyertya, mémmm cses
oltoooo ásáásáásááására aaaa minminminmim digdigdigdigdig taaaartsrtsrtsrtsrtsunkunkunkunun  aaaa
közközközközközelbelbelbelbbennn nn megmegmegmmegfelfelfelfef előelőelőőő es esesesesz-zzzz
közt!

6. Az éghető 

A Komáomáomáromro Esztergom Megyei 
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FELÚJÍTÁSKÖZVETÍTÉS
Tatabánya: 06(20)935 3633

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

Ingatlant elad-vesz a Duna House se-
gítségére lesz! Keresse a legnagyob-
bat! 06(34)785-695 www.dh.hu

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 autópályá-
tól. 410 m2-es telken, terasz, padló-
fűtés. Ingyenes hitelügyintézés!! 15 
MFt-ig illetékmentes átíratás. Telek 
ár: 6,9 MFt. Ház ár: 14,9 MFt. +36 
(20)328-9636

Győrtől 25 km-re, Keréktelekin eladó 
80 m²-es parasztház 1600 m²-es tel-
ken. Irányár: 2,7 MFt. 06(30)560-
9195

Tatai családi ház nagy kerttel és ext-
rákkal külföldi kiküldetés miatt, piaci ár 
alatt eladó.  06(30)547-0874

Árzuhanás! Gál ltp.-en, téglaépület-
ben 2 szobás, 4. emeleti, nagy erké-
lyes, hőfokszabályzós, jó elosztású, 
redőnyös téglalakás eladó. Irányár: 
4,8 MFt. 06 (70)279-1921

Oroszlányon, a régi rendelőnél iker-
ház egyik belül felújított fele eladó. Ár: 
13,5 MFt. Régi városrészen 2 szobás 
lakás beszámítható. 06(20)464-
8457

Vadász úton 1. emeleti, 74 m²-es, 2 
beépített erkélyes, új nyílászárós, fű-
tésszabályos lakás négyemeletesben 
+ 15 m-re lévő aknás garázs eladó. 
Irányár: 11,6 MFt. 06(70)279-1921

Győrtől 25 km-re, Keré

Tatán momoooost ssss épülő, új, 85 m2-es, 3 
szobás csaláláláláádi házak öreg ház árban! 
Ajándék gggaráááázzszzszzszz al!al!al! 5  55 5 percrerrere a    tópartrtrt---
tótótóltóó , T, T, TTescescescsco-to-to-to-ttól ésésés éss a Ma Ma MMM1-1-e-- s as s s utóutóutóutót pápálpálápá yá-yá-yáyáy
tóltótót . 4. 4. 4101010 01 mmmmm22222 s-es ttettt lkekekekeen, n, n, n, tererereraszszszsz, p, p, p, ppadladladldad ó-
fűtés. Ingyenesssss hitelügyintézés!! 15 
MFt-ig illetttttékékékmékék entes átíratás. Telek 
ár:árárár 6 9 M9 M9 MMFFt Ház ár: 14 9 MFt +36

Oroszlányon, a a a a régi rendelőnél iker-
ház egyik beeeelüllüllülülü  felújított fele eladó. Ár: 

y g

1313131 5 MMMFtFtFtFt Régi városrészen 2 szobás

4,8 MFt. 06 (70)279

y ( )
Tata: 06(30)636 9808

Közvetítés díja: ingatlan eladási árának bruttó 3,81%

ktellllekin eladó
6000000000  m²-es tel-
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+ 15 m-re lévő aknás garázs eladó. 
IráIráIráIrr nyár: 11,6 MFt. 06(70)279-1921
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I N G A T L A N

Dózsakertben, négyemeletesben 2 
szoba-hallos, átalakított lakás mélyen 
ár alatt, 5,3 MFt-ért eladó, akár 200000 
Ft önerővel! 06(70)206-5586
Dózsakertben 1 szobás lakás mélyen 
ár alatt 3,6 MFt. 06(70)206-5586, 
06(70)279-1921
Gál ltp.-en 2 szoba hallos lakás 4,6 MFt. 

06(70)409-8943
Akár önerő nélkül is lakáshoz juthat! 
Banki hitelek, hitel kiváltás, Széchenyi 
hitel intézése. 06(70)206-5586
Újszerű családi ház Felsőgallán, köz-
pontban már 13 MFt-tól. 06(70)206-
5586, 06(70)409-8943
Eladó 1,5 szobás, felújítandó, teher-
mentes családi ház 900 m²-es telken 
Neszmélyen. Irányár: 3,8 MFt. 06 
(70)202-7763
Cseri ltp.-en garázs eladó. 06(70) 
272-0344
Köztársaság úton egyszobás, földszin-
ti, nagy konyhás lakás eladó 4,3 MFt-
ért. 06(70)409-8943
Alsógallán 950 m²-es építési telek köz-
művel eladó. Irányár: 4,85 MFt. 06 
(70)206-5586

Irodának, vállalkozásnak a Fő téren, 
buszmegálló mögött 1,5 szobás, föld-
szinti lakás eladó. Irányár: 5,3 MFt.  
06(70)279-1921
Tatabányán, a plázától 2 percre azon-
nal költözhető, parkra néző, 2 szobás 
téglalakás eladó 5,59 MFt-ért. 06 
(20)369-6108

Esztergomi úton 2. emeleti, egyszobás, 
felújított lakás eladó. Irányár: 4,6 MFt. 

06(70)206-5586
Teremgarázzsal együtt, 3 szobás, jó el-
osztású lakás a Gerecse házban eladó. 
Irányár: 6,2 MFt. 06(70)279-1921
Áron alul! Tatabánya-Kertvárosban, a 
Szegfű utcában 80 m²-es, 2 szoba+ 
nappalis, jó állapotú családi ház 806 
m²-es telken, garázzsal, gáz- és vegyes 
tüzelésű fűtéssel eladó. Irányár: 12 MFt. 

06(70)279-1921
Sárberekben, négyemeletesben 3. 
emeleti, teljesen felújított és átalakított 
2 szoba-hallos, igényes lakás eladó. 
Irányár: 7 MFt. 06(70)279-1921
Oroszlányban 160 m2-es, kétgeneráci-
ós családi ház 800 m2-es telekkel eladó. 
Kodály tér környékén 1. emeletig, 2 szo-
bás, nagy erkélyes lakást beszámítok. 
Ár: 15,2 MFt. 06(30)912-7948
Tatabányán, a Bárdos lkp.-ban egyedi 
fűtésű, kitűnő állapotú, 43 m²-es, 2 
szobás, 1. emeleti lakás 8,2 MFt-ért 
eladó. 06(70)205-2731, 06(70)216-
5354
Ifjúmunkás úton 1. emeleti, átalakított, 
2 szoba-nappalis téglalakás eladó. 
Irányár: 6,2 MFt. 06(70)632-9329
Sárberekben igényesen felújított, 2 
szobás lakás eladó. Irányár: 5,35 MFt. 

06(20)937-4686
Cseri ltp.-en 2 szobás, 1. emeleti, felújí-
tott lakás eladó. Irányár: 4,95 MFt.  
06(20)310-6367

Sárberekben 2 szoba hallos lakás 
négyemeletesben, a Tesco közelében, 
mélyen ár alatt 4,75 MFt-ért, akár önerő 
nélkül eladó. 06(70)206-5586
Bánhidán 3 szoba+nappalis, felújított 
családi ház 650 m²-es telken, dupla 
garázzsal eladó. Irányár: 18,5 MFt.  
06(70)632-9329
Réti úton egyszobás, földszinti, sa-
rokkádas, nagy fürdős, nagy konyhás, 
hőmennyiségmérős, szép lakás eladó. 
Irányár: 5 MFt. 06(70)279-1921
Kétgenerációs, 186 m²-es családi ház 
eladó, akár 2 lakás beszámítással is!  
06(20)383-7104
Kós Károly úton magasföldszinti, 1,5 
szobás lakás eladó. Irányár: 5 MFt.  
06(70)632-9329

Huba vezér úton igényesen 1,5 szo-
bássá átalakított, felújított, 3. emeleti, 
erkélyes téglalakás eladó. Irányár: 5,95 
MFt. 06(70)279-1921
Verebély úton, francia házban 1. eme-
leti, 2 szobás, felújított, 63 m²-es lakás 
eladó 5,6 MFt-ért magánszemélytől 
vagy kisebbre cserélhető. 06(20) 
368-0904
Alsógallán 3 szobás családi ház + 
35 m²-es apartman 600 m²-es telken 
eladó. Irányár: 14,5 MFt. 06(70)279-
1921
Béla király krt.-en, a főiskola mellett 
hotelra néző, 1,5 szobás, igényesen 
felújított lakás olcsón, 5,5 MFt-ért el-
adó. 06(70)267-3233
Sárberekben, négyemeletesben 2. 
emeleti, 2 szoba-hallos, egyedi fűtésű, 
teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 
7,5 MFt. 06(20)326-2595
Bánhidán, a Feszty utcában 5 szobás 
ház eladó, 2 szobást beszámítok. 06 
(20)534-3822
Földhivatalnál 2 szobás, 3. emeleti, 
átlagos állapotú lakás eladó. Irányár: 
4,6 MFt. 06(70)632-9329
Sárberekben 2 szobás, magasföld-
szinti, nagy erkélyes lakás eladó négy-
emeletesben. Irányár: 4,6 MFt. 06 
(70)632-9329
Oroszlányban, a Kertalja úton 70 m²-
es, földszinti lakás eladó. 06(20)231-
0065
Árzuhanás! Száron kétgenerációs, há-
romszintes, jó állapotú családi ház 600 
m²-es telken eladó. Irányár: 12,5 MFt. 

06(70)279-1921
Platán téren 3. emeleti, nagy erkélyes, 
1,5 szoba+étkezős lakás eladó. Irány-
ár: 5,7 MFt. 06(70)279-1921
Tata központban 3 szobás lakás és 
ugyanott külön bejáratú iroda, egyedi 
központi fűtéssel eladó vagy kisebb la-
kásra cserélhető. 06(20)234-6718
Szomódon 4 helyiséges, földszintes 
családi ház 300 négyszögöles telken 
eladó (tömblakás beszámítható). 06 
(20)234-6718

Réti úton 1. emeleti, 2 szobás, nagy 
erkélyes lakás eladó. Irányár: 5,5 MFt. 

06(70)632-9329
Dunaalmáson 80 m2-es, felújítandó 
ház nagy telekkel eladó vagy tatabányai 
tömblakásra cserélhető. 06(70)257-
2972
Cseresznyefa utcában 3 szoba+ nap-
palis, 2006-ban épült családi ház 610 
m²-es telken eladó. Irányár: 18,7 MFt. 

06(70)279-1921
Csere! Oroszlányon, a Bánki úton 3 
szoba-hallos panellakás eladó vagy ta-
tai, tatabányai, komáromira cserélhető. 
Irányár: 5,3 MFt. 06(20)464-8457
Tatán, a Május 1 úton újépítésű, exk-
luzív kivitelezésű, 3. emeleti, 3 szobás, 
erkélyes, 92 m2-es lakás eladó. Irányár: 
23 MFt. 06(30)441-7076

Oroszlányon, az Arany J. utcában félig 
felújított, 3 szobás családi ház eladó. 
Ár: 9,8 MFt. 06(20)283-8773
Kertváros családi házas részénél 2 
szobás, nagy erkélyes, felújított, sa-
rokkádas lakás eladó. Irányár: 4,7 MFt. 

06(70)279-1921
Kiadó garázs Tatabányán, Dózsakert-
ben, a Patkó sörözőnél. 06(20)201-
6471
Igényes, modern lakás eladó Orosz-
lányban, a Rákóczi úton 2. emeleti, 
1,5 szobás, átalakított, nagy erkélyes, 
összkomfortos. Irányár: 5,5 MFt. 06 
(70)367-7606
Bajon 2 szobás, 43 m2-es, azonnal 
költözhető lakás műanyag nyílászárók-
kal, redőnnyel, felújított fürdőszobával 
eladó. Irányár: 4,6 MFt. 06(30)454-
4830

Környén, a Béke ltp. legjobb tömbjében 
62 m2-es, 2 szobás, felújított lakás 
műanyag nyílászárókkal, egyedi gáz-
fűtéssel eladó. Irányár: 7,2 MFt. 06 
(70)367-7577
Ár alatt! Tatabánya-Sárberekben el-
adó négyemeletes tömb 4. emeletén 3 
szoba+hallos, összkomfortos lakás új 
nyílászárókkal. Irányár: 5,8 MFt. 06 
(70)367-7606
Garázs eladó Dózsakertben, a Réti 
úton! Irányár: 1,3 MFt. 06(30)454-
4830
0 % önerővel! Tatabányán, a Mártírok 
úton 62 m2-es, 2,5 szoba + hallos, 10. 
emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 
4,75 MFt. 06(70)367-7577
Oroszlányban, a Bányász krt.-on eladó 
igényesen felújított, 75 m2-es ikerház 
szépen rendezett kerttel. 1-2 szobás 
lakás beszámítása központi helyen le-
hetséges. Irányár: 16,5 MFt. 06(70) 
367-7606

Tatán, a Zsigmond utcában eladó egy 
145 m2-es, szintes, félig felújított csalá-
di ház. Irányár: 19,9 MFt. 06(30)441-
7076

Tatabányán, a Kossuth-kertben 2 szin-
tes, 4 szobás sorház kiváló elrendezés-
sel, saját kerttel. Irányár: 18,5 MFt.  
06(30)454-4830
Környén, a Tatai út közelében 75 m2-es, 
2,5 szobás, téglaépítésű, felújítandó, jó 
szerkezetű, gázfűtéses családi ház el-
adó. Irányár: 8,99 MFt. 06(70)367-
7577
Tatabányán, a Platán téren eladó egy 
zöldövezeti, 42 m2-es, 4. emeleti, 1 
szobás, nagy erkélyes, felújítandó, te-
hermentes lakás. Irányár: 4,25 MFt.  
06(30)441-7076
Tatabánya-Újvárosban 2 szobás, 52 
m2-es, 3. emeleti téglalakás eladó. 
Műanyag ablakos, távfűtéses, felújított 
fürdőszobával. Irányár: 5,2 MFt. 06 
(30)813-5219
Tatabányán, a Vitány utcában eladó 
egy 685 m2-es, összközműves építési 
telek. Irányár: 6,6 MFt. 06(30)441-
7076
Tatabánya-Sárberekben eladó tízeme-
letes 4. emeletén 49 m2-es, 2 szobás, 
összkomfortos lakás átlagos állapot-
ban. Irányár: 4,1 MFt. 06(70)367-
7606
Baj-Szőlőhegyen 42 m2-es présház 
1382 m2, enyhén lejtős, délnyugati fek-
vésű, gondozott, panorámás telekkel 
eladó 5,5 MFt. 06(70)620-4103
Tatán, a Gesztenyefasorban 1. emeleti, 
61 m2-es, nappali + 2 szobás, erkélyes 
lakás eladó 9,2 MFt. 06(70)620-
4103
Vértesszőlősön, a Tanács utcában 110 
m2-es családi ház eladó 14 MFt.  
06(70)386-4547

Tatán, a Május 1. úton 2. emeleti, 53 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, szigetelt, 
téglalakás eladó 8,5 MFt. 06(70)386-
4547
Tatán, a Keszthelyi úton 1. emeleti, 48 
m2-es, erkélyes, téglalakás eladó 8 MFt. 

06(70)386-4547
Tatabánya–Újvárosban 1. emeleti, 
egyedi mérős téglalakás eladó 5,4 MFt 

06(70)626-7907 
Baj-Szőlőhegyen, 800 m2-es telken 
60 m2-es házikó eladó 4,99 MFt. 06 
(70)626-7907
Bajon 43 m2-es, 1+1 félszobás, 3. 
emeleti, klímás lakás eladó 5490000 
Ft. 06(70)397-3569
Tatán, a Toldi M. utcában nappali + 4 
szobás, újépítésű családi ház 550 m2 
telken eladó 25500000 Ft. 06(70) 
397-3569
Tatabányán 700 m2-es építési telek 
4750000 Ft-ért eladó. 06(70)624-
5780
Tatabányán, Újvárosban 1+2 szobás, 
51 m2-es téglalakás eladó 5050000 Ft. 

06(70)624-5780

Tatán 65 m2-es, 2 szobás, felújítandó 
családi ház 1100 m2-es telken eladó 11 
MFt. 06(70)397-6454
Eladó-kiadó Tatán 75 m2-es, nappali + 
2 szobás családi ház. 16,49 MFt vagy 
80000 Ft/hó + rezsi. 06(70)397-
6454
Tatabányán, Dózsakertben 2. emeleti, 
53 m2-es, 2 szoba+hallos lakás eladó 
5,5 MFt. 06(70)397-6454
Tatán, hőszigetelt társasházban 52 m2-
es, egyedi fűtésű, nappali+2 félszobás 
lakás eladó 7 MFt. 06(70)397-6454
Sárberekben 2+2 félszobás, magas-
földszinti lakás négyemeletesben el-
adó. Ár: 7 MFt. 06(30)424-1169
Ságvárin 2 szobás, egyedi mérős, er-
kélyes lakás eladó. Ár. 4,7 MFt. 06 
(30)424-1169
Egyedi mérős lakás! Dózsakertben 1. 
emeleti, 57 m2-es, 2 szoba, erkélyes 
lakás eladó. Ár: 5,8 MFt. 06(30)432-
4874
Dózsakertben, csendes helyen 2 szo-
bás, nagy erkélyes, 1. emeleti lakás 
eladó. 06(30)870-7417
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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

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

Redőny, reluxa és minden, ami árnyé-
kolás, szerelés, javítás! Akár 40%-os 
engedménnyel, részletre is! 06(20) 
978-7420, 06(34)316-325 este (2012.12.23-ig)

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

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

Férfi  fodrász
házhoz megy!
06(70)605-3935

Komárom-Esztergom megyei Szuperinfó
Lapzárta: hétfõ 16 óra 

Kiadja a NIL Kft., a Hungária Szuperinfó 
Országos Laphálózat tagja.
A szerkesztõség címe: 

Tatabánya, Fõ tér 20.
Tel./fax: 06(34)309-320

Web: www.szuperinfo.hu 
E-mail: komarom@szuperinfo.hu

Nyomdai elõállítás: 
DP-Print Hungari Nyomda, 

Szlovákia, Galánta
Felelõs vezetõ: 
dr. Karvai Norbert

Szerkesztõségünk a jogszabályokba ütközõ, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétõl 

elzárkózik, 
a megjelent hirdetések tartalmáért 

felelõsséget nem vállal. 
Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft., Tatabánya

I M P R E S S Z U M

Száraz, konyhakész, minőségi tűzifa 
10000 Ft/m³, ingyen szállítva. 06 
(70)204-9204

Teljes körű felújítás és homlokzati hő-
szigetelés: 1490 Ft/m²-től. 06(30) 
957-6107 www.ajanlak.hu

Akciós ünnepek előtti nagytakarítás 
november 1-től december 15-ig! 06 
(20)475-3740

White Angel Kozmetika és Fodrászat! 
December 31-ig tartó akciókkal várjuk 

minden kedves meglévő és leendő 
Vendégünket! 

www.whiteangelkozmetika.hu 
Kozmetika: 06(30)392-7748, 
fodrászat: 06(20)476-5103

STEMA M4075 típusú utánfutó gyári ma-
gasított, zárható tetővel eladó. Össz súly: 
750 kg. Évjárat: 2003. Műszaki érvényes-
ség: 2013. 08. 06(20)935-7329

Régi, elavult háztartási cikkek (TV, 
mosógép, hűtő stb.) helyszíni, kész-
pénzes megvásárlása. 06(30)514-
3058 

Év végi tűzifa akció! Tölgy, cser, 
bükk, akác tűzifa köbméterben, kug-
liban, hasítva, kalodában eladó. 06 
(30)520-1804

TATABÁNYÁN, 
a Károlyi Mihály úton 

IRODÁK és ÜZLETHELYISÉGEK
kiadók.

Telefon: 06(20)934-9296

, y ,
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(70)204-9204
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zárak 6500 Ft-tól! 06(20)9
06(34)316-325 estetete
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Redő
kolás, szerelés, javítás! Aká
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Kós K. úton 2. emeleti, 1 szobás, nagy 
erkélyes, műanyag nyílászárós szép 
lakás eladó. Ár: 5,3 MFt. 06(30)268-
2505
Újvárosban másfél szobás lakás ol-
csón eladó. 06(30)8707-417
Tatabányán, a Paradicsom utcában jó el-
rendezésű, nagyon jó helyen, nagy telken 
lévő, összkomfortos, két szoba+ nappa-
lis lakóház szép, rendezett utcában 10,9 
MFt-ért eladó. 06(30) 947-6720
Jó árban! Dózsakertben 37 m2-es, fel-
újított, 1 szobás, nagy konyhás, ablakos 
fürdős lakás eladó! Irányár: 4,1 M Ft.  
06(30)777-9820
Dózsakertben sürgősen 2 szobás lakás 
eladó. 06(30)268-1864
Kós Károly úton magasföldszinti, 2 szo-
bás, erkélyes lakás 5,65 MFt-ért eladó. 

06(30)396-6216
Gálon extrán felújított, 2 szoba hallos, 
erkélyes lakás 4,9 MFt-ért eladó. 06 
(30)396-6216
Tatán 2-3 szobás eladó lakást keresek. 

06(30)396-6216
Vasútállomás közelében 3. emeleti, 2 
szobás lakás - amit saját ízlésre ala-
kíthat - 5,1 MFt-ért eladó. Az ár még 
alkuképes! 06(30)396-6216
Idén még olcsón vehet lakást, spórol-
jon az illetékkel ! Segítünk ebben, hívjon 
tanácsadásért! 06(30)396-6216, 
06(30)870-7417

A L B É R L E T

Ne fi zesse albérletét, fi zesse saját la-
kását helyette. Lakáshoz juthat akár 
önerő nélkül is. 06(70)206-5586, 
06(70)279-1921
Szárligeten lakás kiadó. 50000 Ft/hó + 
kaució. 06(30)979-2822
Tata üdülőterületen ház igényesnek ki-
adó. 06(30)398-5617
Sárberekben 2 szobás, bútorozott la-
kás kiadó. 06(30)398-5617
Dózsakertben 4. emeleti, szigetelt 
téglaépületben, teljesen felújított lakás 
kiadó. 40000 Ft + 2 hó kaució. www.
ingatlanbazar.hu ID: 5534023 06 
(30)385-4173
Tatabánya-Felső Fő utcáján összkom-
fortos, 40 m²-es garzon kiadó. 06 
(20)546-7976
Hosszútávra kiadó 1,5 szobás lakás 
Újvárosban, téglaépületben. 30000 Ft/
hó +rezsi +2 hó kaució. 06(30)902-
9856
Tatabányán egy szoba kiadó, nyugdí-
jasnak is! 06(34)744-634
Újvárosban egyszobás lakás kiadó.  
06(20)549-3291
Négyszobás sorház kiadó. 06(30) 
221-2442
Kiadó egyszobás, összkomfortos la-
kás 1 vagy 2 személy részére. 06 
(20)808-2246
Egy kisszoba kiadó. 06(70)237-
4899
Szoba kiadó. 06(34)425-643

Ü Z L E T H E L Y I S É G

Tatabányán, a Fő téren üzlethelyiség 
kiadó. 06(20)523-5592

Mártírok úton vegyesbolt teljes beren-
dezéssel eladó. Irányár: 3,6 MFt.  
06(70)279-1921
Bárdos lkp.-ban 15 m²-es üzlethelyi-
ség irodának, trafi knak kiadó. 06 
(70)279-1921

Á L L Á S

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

Tatabányai cég minőségügyi techni-
kus kollégát keres. Feladatok: a gyár-
tási folyamatok és termékellenőrzések 
minőségbiztosítási tevékenységének 
támogatása. Elvárások: minimum kö-
zépfokú végzettség, ISO 9001 ismere-
te, minőségirányítási és/vagy termelési 
területen szerzett tapasztalatok, mű-
szaki rajzolvasási ismeret. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a kkulcsar@
worldmark.com e-mail címen lehet. 
Nemzetközi gépjárművezetőket ke-
resünk „C+E” kat. jogosítvánnyal. 
Tapasztalat és nyelvtudás nem szüksé-
ges. 06(30)722-2900 

Openhouse Ingatlaniroda tatai és ta-
tabányai irodájába értékesítői tapasz-
talattal rendelkező kollégákat keres! 
Önéletrajzokat a ingatlanideal@gmail.
com email címre várjuk.
Tatabányai cég keres önállóan dolgozni 
tudó, tapasztalt CNC maróst, jó kereseti 
lehetőséggel. 06(30)947-4594
Tatabányai szépségszalonba vendég-
körrel rendelkező masszőrt felveszünk. 

06(20)382-6055
CNC-szakembereket keresünk beta-
nulási lehetőséggel, megmunkáló-köz-
pontra (MAZAK), illetve köszörűsöket 
(palást, sík) és CNC-horizontosokat 
tatabányai munkahelyre. Szállás bizto-
sított. 06(70)384-7138, 06(70)366-
3401, range3838@gmail.com
Ingatlanközvetítő munkatársat keres 
fő- illetve mellékállásban (alapbér+ 
jutalék). 06(30)535-4328
Vagyonőröket keresünk Komárom tele-
pülésen lévő telephelyre. A felvételnél 
biztonságtechnikai, informatikai vég-
zettség, gyakorlat előnyt jelent. Jelent-
kezni a security.group.eu@gmail.com 
e-mail címen, fényképes önéletrajzzal, 
a hirdetésben megjelölt településre hi-
vatkozással lehet.
Tatai ékszerboltba kereskedelmi vég-
zettséggel és erkölcsi bizonyítvánnyal 
rendelkező hölgyeket keresünk. 06 
(20)968-8905, munkaidőben

V E G Y E S

Dunnákat, párnákat 6500 Ft/kg-ig és 
mindenféle régi hagyatékot vásárolok! 

06(20)358-6130
Jó minőségű tűzifa, tölgy, cser, akác, 
m³-ben, kugliban, hasítva! 06(30) 
268-1327
Konyhakész tűzifa cser, tölgy (40 má-
zsa) 22 Ft/kg áron családi okok miatt 
eladó. 06(30)486-9848
Kézi szerszámokat: kulcsokat, fogókat, 
kalapácsokat, menetfúrókat, menetvá-
gókat, kisgépeket, készleteket vásárol-
nék. 06(20)415-3873
Vásárolnék: porcelánokat, festménye-
ket, könyveket, bizsukat, pénzeket, órá-
kat, dísztárgyakat, hagyatékot. 06 
(20)415-3873

Fokhagyma, petrezselyemgyökér mag, 
dughagyma termelőtől eladó 250 Ft/kg-
tól. 06(70)218-9764
12 m² tatai hódfarkú cserép eladó.  
06(30)914-2617

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrót, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, dinamót, műszerész esztergát, 
kompresszort, esztergakéseket. 06 
(70)624-5475

Játszóházi berendezés eladó (Sopron). 
06(20)929-7234

Laptop, számítógép, LCD monitor a 
legjobb áron, garancia, 1 nap alatt in-
gyen házhoz szállítva. www.laptoppc.
hu 06(30)252-5363
Nyárfa eladó 7000 Ft/m3 házhoz szállít-
va. 06(70)506-8000

Tűzifa eladó! Kőris, juhar, tölgy, akác 
12000 Ft/m3, házhoz szállítva. 06 
(30) 261-1207
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. 06(20)341-8993
Vasalást vállalok Tatabánya és környé-
kén. 06(30)325-0661

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

Költöztetés! 06(20)924-1102
Kineziológus rendel (pánikbetegség, 
szorongás, dyslexia, érzelmi stressz 
oldása). 06(20)357-7509

Csempézés, járólapozás egyedi ké-
résre is, reális áron, garanciával! 06 
(20)937-4686
www.kéményfelújítás.hu 06(30)510-
2328

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

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

Szúnyoghálók, redőnyök, műanyag 
nyílászárók! 06(34)312-980, 06(70) 
316-1767
Háztartási gépjavítás! 06(20)269-
7170, 06(30)664-6943

Vezetékekre, tetőkre lógó és egyéb ve-
szélyes fák kivágását és kuglizását vál-
laljuk megfi zethető áron! 06(70)328-
8825, 06(20)463-8092
Ne pánikoljon ha nem muszáj! Sza-
baduljon meg a pánik tüneteitől! Kérje 
pszichológus - életvezetési tréner se-
gítségét és élvezze a mindennapokat! 

06(70)295-1776

Ablakait ne dobja ki, elég ha szige-
telteti! Zár, -vasalat javítás, átalakítás 
hőszigetelt üvegezésre Ug=1.0 W/m2k. 

06(20)993-7987
Házi süteménysütés! 06(70)359-
1560
Duguláselhárítás! 06(30)296-0933

Kárpitos! Megnyitottunk! Ha elhasz-
nált, kopott, szakadt vagy megunt 
bútorát felújítaná, hívjon minket biza-
lommal! Ingyenes felmérés Tatabánya 
egész területén. Több száz szövetminta 
közül választhat. 06(30)660-9060, 
06(30)390-4467 http://rovi-carpit.
mlap.hu

Festés, mázolás, tapétázás, hőszigete-
lés. 06(20)935-3633
Hőszigetelés kedvező áron. 06(20) 
935-3633

O K T A T Á S

Matematikából  korrepetálást vállalok. 
06(20)561-7342

Angol, francia BESZÉDCENTRIKUS 
nyelvoktatás! 06(30)600-1392
Német nyelvterületre készülő munka-
vállalóknak speciális nyelvtanfolyam 
indul. 06(70)270-2569

Angoloktatás, korrepetálás Tatabá-
nyán. 06(70)609-0265 
Angoloktatás Tatán! Tisztelt tanulók 
házhoz is megyek! 06(30)224-7719
Korrepetálás matematikából és fi ziká-
ból általános iskola felső tagozatosok-
nak. 06(30)501-7274
Angol, német minden szinten! 06 
(70)270-2569

T Á R S K E R E S É S

Ámor Társközvetítő Tatabánya! Beje-
lentkezés: 06(20)806-1548
Barátnőt keresek, nem leszbikust, ma-
gányost, 52 éves hölgy. 06(30)202-
1228



14 2012. december 7.



2012. december 7. 15



16 2012. december 7.


