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Telefon/fax: 34/383-046 
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e-mail: no-ki@t-online.hu
Nyitva tartás: H-P.: 730-1600

PLEXI ÉS MÛANYAG 

VÁGÁSA, HAJLÍTÁSA
üregkamrás, polikarbonát lemezek 

értékesítése, elõtetõk, teraszok 
teljes körû kivitelezése.

LAKATOS ÉS LAKATOS ÉS 
FÉMMEGMUNKÁLÓ FÉMMEGMUNKÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK.TEVÉKENYSÉGEK.

AKCIÓ!
• 10 mm-es, víztiszta UV 

védett, polikarbonát bruttó

2.950 Ft/m2

Az akció 2013.05.01-08.31-ig tart, az árak az áfát tartalmazzák! 

IRODÁK,
RAKTÁR,
MŰHELY
TATABÁNYÁN
az IPARI PARK 

közelében KIADÓK.
Telefon: 

06(30)300-6403
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RAKTÁR,
MŰHELY
TATATATATATAATABÁBÁBÁBÁÁNYNYNYNYYÁNÁNÁNÁNÁN
azazazaz I IIIPAPAPAPAPARIRIRIRIRI PPPPPARARARARARKK KKK

kökökököözzezz lében KIADÓK.

j ,  XXI/30.júl il il ill uuus 2226.666 ,  X

,
Telefon/fax: 34/383-046 
Mobil: 06-30/713-7190

e-me-me-me-me-mailaiailaia :::: nonnono-kkkki@i@i@i@t-ttt ononononnlilililiinenenee.hhuuuuu
NyiNyiNyiNyiNyitvatvatvattva a taaaartártártártáás: H-H-H-H P.P.P.::: :: 7303333 -11-- 66666000000000

PLEXI ÉS MÛANYAG PLEXI ÉS MÛANYAG
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üregkamrás, polikarborborboborbonnátnn  lemezek üregkamrás, polikarborborbobor nnátnn  lemezek 

értékesítése, elõtetõk, teraszok értékesítése, elõtetõk, teraszok 
teljes körû kivitelezéseteljes körû kivitelezése

2.9502.950 Ft/mFt/mFt/m2

Az akció 2013.05.01-08.31-ig tart, az árak az áfát tartalmazzák! 
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Nemzetközi Irányadó a
Hőcserélő Technológiában

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

…keep(s) your quality.

Ha kérdése merülne fel, 
hívjon minket bátran a 

06/34-588-575-ös
telefonszámon.

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette érdeklődését, kérjük adja 

le önéletrajzát személyesen vagy 
küldje el pozíció megnevezésével a 
hr@guentner.hu e-mail címre.

A Güntner-Csoport a hőcserélőgyártás 
területén piacvezető vállalatcsoport, amely 
minden kontinensen gyáregységekkel, köz-
vetlen és közvetett kereskedelmi- és szer-
vízhálózattal rendelkezik.

Feladatok:

 A hőcserélők csőkötéseinek hatékony és 
minőségi hegesztése

Ideális jelölt:

 Min. 1 éves szakmai tapasztalata van ipari 
területen
 Szakmai igényesség jellemzi
 Munkáját önállóan és felelősségteljesen végzi
 Több műszakos munkarendet vállal

Amit nyújtunk:

 Kiemelkedően magas kereseti lehetőség
 Teljesítményarányos prémium
 13. havi fizetés
 Cafetéria
 Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy stabil 
cégnél
 Kiváló géppark és munkakörülmények

Munkakezdés: azonnal

Munkavégzés helye: Tata

AWI HEGESZTŐ

Tatabánya-Bánhidán 
Kossuth u. 71–73.

(Bútor udvar)
Telefon: 34/301-417 

JÓ ÁLLAPOTÚ,
HASZNÁLT BÚTOROK OLCSÓN. 

ANTIK BÚTOROK, háztartási gépek.

ŐAWI HEGESZTŐ

Amenmenenennnyiben hirdetésünk
f lkk ltltl tt é d klődé ét ké jük dj

Feladatok:

A hőcserélők csőkötéseinek hatékony és 
minőnőn ségisésé  hegesztése

Ideádeádeáde lis liilil jelöjelöjelöe lt:ltlttjj

MiMMMin.MM 1 é1 1 éves szakszakszakzazakkmmai mai mai m tapattt ttsztalata van i ipai ri 
területen
Szakmai igényesség jellemzi
Munkáját önállóan és felelőssé

Ha HaHHaH kérdése merülne fel, 
hívjonjonjonjonjo  minket bátran a 

06/34344-3434 588-575-ös
teltetetet efoefoefoefoonszámomomommon.n.n.

13. havi fizetés
Cafetéria
Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy 
cégnégnégnégnégnéléé
KiváKiváKivááKiváKivKi ló gló gló gló éppaéppappéppap rk érk éérk és mus ms mus munkaknkaknkaknkakn örülööö ményményményménymémém eke

MunkMunMunMMunn akezakezakezakezakezdés:désdésd azonononnnnanalnanna

Munkavégzés helye:g y Tata

Güntner-Tata Kft.
2890 Tata, 
Szomódi u. 4.
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Tatabánya-Bánhidán
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INGATLAN
www.heredikft.hu

FELÚJÍTÁSKÖZVETÍTÉS
Tatabánya: 06(20)935 3633

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

Akár önerő nélkül! Vitális úton 2. eme-
leti, 1+2 félszobás, klímás, nagy er-
kélyes lakás eladó. Irányár: 3,65 MFt. 

06(70)206-5586

Tatán, a Fazekas utcában, újépítésű, 
négylakásos társasházban 90 m²-es, 
egyedi fűtésű lakás + garázs + tároló 
+ terasz eladó. 06(30)979-7735

Tatai családi ház nagy kerttel és extrák-
kal külszolgálat miatt nagyon kedvező 
áron 22 MFt-ért eladó.  06(30)547-
0874

Eladó Tatabányán Temesvári utcában 
családi ház. 90 m2 + kazánház. Telek: 
1014 m2. Kertben: pince, fáskamra, 
garázs. Bõvebb internetes weboldal 
képekkel: http://jobhunter.uw.hu/  

06(70)381-3121

internetes

bővebb weboldal képekkel:
http://jobhunter.uw.hu/
tel: 70 381 31 21
szti.marcsi@freemail

Gál ltp.-en 5. emeleti, 1+2 félszobás, 
szép állapotú, azonnal költözhető, 
nagy erkélyes lakás a Bárdos Gimná-
zium mellett eladó. Irányár: 4,9 MFt. 

06(70)279-1921

Bánhidai  ltp.-en tulajdonostól eladó 
két szoba-hallos, kitűnő állapotban 
lévő lakás extrákkal 5,2 MFt-ért. 06 
(70)654-1000 

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

Gál ltp.-en nn 5. 555 emeleti, 1+2 félszobás,
szép állapotttttú, azonnal költözhető,,
nagnagnagnagnagy ey eey ey rkérkérkérkékélyelylyyy s ls s lakáakáakás as aaa BáBá Bárdrdordodrdos Gs Gs GGimnimnimnmnááá-áá
ziuziuzium mm mm mmellellellelle ettetetetet  eeladóadóadóadóó. Iránáááá yáryáyáyáyá : 4 4 4,9 9999 MFtMFMFM ...

006(0 70)279-19-19-19-192212

intintinternrnnrnetee sssss

bővbővbővvvebbebbebbebbbb wew wew booloo daaala  kkékékék pekpekpekpekp kkkel:::
http://jobhuhuuuntenntn r.uw.hu/
tel: 70 330 30 338881 818 31 21

AkáAkáAkáAkáár önerő nélkül! Vitáliss út on 2. e
letetletetti, ii 1+221+21+2+2 fé ff félszlszs obáobábáobáb s, sss klímásmásmásmásmás, nnnnagygyg
kélkékééké yesyeyesyeye  la ll l káskákák  eleleladóadóadóadóó. Iránránránráá yáryáryáryy : 3: 3 3,65,65,65,65,6  

06(70)206206206206206-5586

ggg
képekkkkkel:el:elel:el: ht  h tp://jobhunter.uw.hu/  

06(70)388138388 -3121

GyőGyőGyőGGyőrtőrtőől 252525 25 kmm kmm rere-re K, KKeréerer kteeelekekleklekin eladó dó dd
80 80 80 80 m²-m²-m²-² ess s s pararararaszaszasza tháháhhááz 1z 1z 1z 1z 16000000000  m²m²m²m²m²-eseesee  teteteel-
kenkenkenn.. I. I ánránránráná yáyáyáráyá : 222,7 ,7 ,7 7, MFtMFtMFtMF ... 06(06(06(0606(30)30)30))30)56056056066 -
9195

Tatai családi ház nagy ke
kal külszolgálat miatt nagyon ked
árororr n 2nn 2 MFt-ért eladó. 06(30)
087087870870874444

+ terasz eladó. 06(3

h d kf h

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

xtrák-
dddvezvv őőőő

ertteltelelt  és é é  ex
agyon kedkedkede

bban, n,n, újéújéújéú építppítpítítésűésűésűésűés , 
banbbbb  909090 m² m²m -es-es-es, 
aaaarázrrrr s + tárolololó 
0)9979999 -77350)9797997977 -77

I N G A T L A N

Nem tudja eladni lakását? Ingyenesen 
segítünk értékesíteni ingatlanát, hívjon 
bizalommal! 06(70)206-5586
Erdész úton 2 szobás, felújított (víz-, 
villanyvezetékek is), nagy erkélyes la-
kás teljes konyha berendezéssel eladó. 
Irányár: 7,4 MFt. 06(20)218-3490
Tata csendes részén 53 m²-es, másfél 
szobás, kiskertes sarokház (terasszal, 
325 m²-es telken) eladó. Irányár: 12,8 
MFt. 06(30)215-7395

Március 15. úton 2 szobás, egyedi mé-
rőórás, új nyílászárós, szép lakás eladó. 
Irányár: 5,9 MFt. 06(70)206-5586
Győri úton 6. emeleti, 4 szobás lakás 
7,9 MFt-ért eladó. 06(30)447-1039
Tesco közelében felújított, 3 szobás, 
igényes családi ház eladó. Irányár: 16,8 
MFt. 06(70)206-5586

Panoráma lkp.-ban újépítésű, 100 m²-
es ikerház (lakhatási engedély előtt) 21 
MFt-ért eladó. 06(70)206-5586
Tatán Egység utcai, 2 szobás, 52 m²-
es, egyedi mérős, jó állapotú lakás 
eladó. Irányár: 7,9 MFt. 06(20)926-
8142
Kertvárosban családi ház eladó.  
06(30)253-7740
Ságvári úton földszinti, nagy erkélyes, 
egyedi hőmennyiségmérős lakás eladó. 
Irányár: 5,3 MFt. 06(70)279-1921

Bánhidán egyszintes, 2,5 szobás, fel-
újított családi ház+külön bejáratú, 20 
m²-es helyiség szaunákkal, gondozott, 
parkosított 600 m²-es kerttel eladó. Ko-
máromi lakás beszámítása lehetséges. 
Irányár: 25 MFt. 06(70)206-5586, 
06(70)279-1921
Béla király krt.-en 1,5 szobás, 3. eme-
leti, 43 m2-es lakás eladó. Ár: 4,99 MFt. 

06(20)926-8121
Gál ltp.-en 2 szoba hallos, felújított, 
nagy erkélyes lakás eladó. Irányár: 4,4 
MFt. 06(70)206-5586
Tatabányán, a Bárdos lkp.-ban egyedi 
fűtésű, kitűnő állapotú, 43 m2-es, 2 
szobás, 1. emeleti lakás eladó 7,7 MFt-
ért. 06(70)205-2731, 06(70)216-
5354
Tatabánya-Bánhidán egyszintes csalá-
di ház eladó. 06(20)293-4801
Síkvölgyi II-es tónál nyaraló eladó.  
06(30)378-5244
Bánhidai ltp.-en 2 szoba hallos, nagy 
erkélyes lakás a Máltai játszótér mellett 
eladó 5,5 MFt-ért. 06(30)598-9127
Szárligeten 3 szobás családi ház el-
adó tulajdonostól. Ár: 11 MFt. 06(20) 
527-8653
Dózsakertben két erkélyes, új bejárati 
ajtós, 3. emeleti, 2 szobás lakás eladó 
5,85 MFt-ért. 06(70)206-5586
Platán téren 1,5 szoba + étkezős, 3. 
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. 
Irányár: 5,1 MFt. 06(70)206-5586
Eladó Tatabányán, a Sárberki ltp.-en 4. 
emeleti, 2 szoba hallos, jó állapotban 
lévő lakás. 06(20)241-4349, 06(30) 
587-6977

Köztársaság úton 2,5 szobás, új nyílás-
zárós lakás eladó. Irányár: 5,8 MFt.  
06(70)206-5586
Keresek kisebb családi házat, kertkap-
csolatos sorházat készpénzes megvé-
telre 8 MFt-ig. 06(70)206-5586
Tatabányán 90 m²-es, felújított családi 
ház 1000 m²-es telekkel eladó. Irányár: 
15,9 MFt. K-P: 06(20)590-5433
Bánhidán családi ház gondozott kerttel 
eladó. 06(20)563-6960
Bánhidán, központban szép állapotú, 
2 szobás családi ház áron alul eladó. 
Irányár: 12,9 MFt. 06(70)206-5586
Béla király krt.-en reális áron 1,5 szo-
bás, igényesen felújított, azonnal be-
költözhető lakás eladó. 06(70)267-
3233
Erőmű téren 85 m²-es, egyedi fűtéses, 
társasházi lakás kerttel eladó. Irányár: 
8,99 MFt. 06(70)279-1921
Köztársaság úton 2. emeleti, 2 szo-
bás, nagy erkélyes lakás eladó. 06 
(70)206-5586
Vadász úton 1. emeleti, 74 m²-es, 2 
beépített erkélyes, új nyílászárós, fű-
tésszabályos lakás négyemeletesben 
+ 15 m-re lévő, aknás garázs eladó. 
Irányár: 10,8 MFt. 06(70)206-5586, 
06(70)279-1921
Tatán, a X. dűlőben bejezés előtt álló, 
70 m²-es, kétszintes ház 900 m²-es 
telken eladó. Víz, villany van. Irányár: 
5,5 MFt. 06(70)279-1921
Tatabánya-Kertvárosban, a Szegfű ut-
cában 80 m²-es, 2 szoba + nappalis, jó 
állapotú családi ház 806 m²-es telken, 
garázzsal, gáz- és vegyes tüzelésű fű-
téssel eladó. Irányár: 12 MFt. 06(70) 
279-1921

Dunaalmáson dunai panorámás, kis 
kertes házam eladom vagy elcserélem 
Tatabányán újvárosi, illetve komáromi 
1,5-2 szobás, 1. emeleti, erkélyes tég-
lalakásra. Ár megegyezés szerint. 06 
(30)491-3061
Dózsakertben földszinti, egyszobás, 
szép állapotú, fűtésszabályozós lakás 
eladó. Irányár: 5 MFt. 06(70)279-
1921

Árcsökkentés! 3,79 MFt helyett most 
3,49 MFt! Gál ltp.-en eladó 1 szobás 
garzon nagy erkéllyel, jó állapotban, 
üresen álló, 2. emeleti. 06(70)386-
6361

Bajon, a Szent András dűlőben 2000 
m² telek 30 m²-es felújítandó épülettel 
alkuképesen eladó. Irányár: 950000 Ft. 

06(70)667-6256
Pihenjen a Turulnál komfortosan! Víz, 
villany, kisház van! 06(30)914-2617
Ságvári úton újépítésű, 3 szobás, er-
kélyes lakás eladó. Irányár: 12,9 MFt. 

06(70)321-7051
Környén-Homokhegyen 300 négy-
szögöl telek eladó. 06(34)742-758
Oroszlányban háromszintes családi 
ház eladó. Teljesen felújított, 90 m2 la-
kószint, 90 m2 pince, 60 m2 beépített 
padlástér, kert. 06(20)922-2817
Kisigmándon, az autópályától 5 percre 
2100 m2-es, belterületi építési telek el-
adó 790000 Ft-ért. 06(30)372-4868

Tulajdonostól eladó Tatabányán, a Gál 
ltp.-en, négyemeletesben földszinti, 36 
m²-es, alacsony rezsijű, igényesen fel-
újított lakás. Ingatlanértékesítők kímél-
jenek! Irányár: 5,2 MFt. 06(30)749-
0676
Tatabánya centrumában, Mártírok úti 
négyemeletes II. emeletén 51 m²-es, 
1+2 félszobás, jó állapotú, parkranéző, 
parkettás téglalakás eladó. Ár: 6,2 MFt. 

06(34)335-399
Tatabánya-Sárberekben, tízemeletes 
3. emeletén 49 m²-es, 5 éve felújított, 
átalakított lakás légkondival reális áron 
eladó. 06(30)299-8022
Tatán, zöldövezetben 3 szoba + nap-
palis sorházi lakás garázzsal eladó. Ta-
tabányai tömblakást beszámítok. 06 
(20)496-6515

Szőlőhegyen, a Turul alatt, üdülőöve-
zetben családi ház 900 m2-es zártkert-
tel eladó. 06(20)336-0918, 06(30) 
508-0144

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
Apartman kiadó 5000 Ft/nap. 06(30) 
598-9127
Bánhidai ltp.-en 2 szoba hallos, nagy 
erkélyes lakás a Máltai játszótér mellett 
kiadó. 06(30)598-9127
Felújított, Mártírok úti, bútorozott, 2 
szobás lakás kiadó csak igényesnek! 
40000 Ft/hó+2 hó kaució. 06(70) 
206-5586
Tatabányán, az Előd vezér úton 50 m²-
es, felújított, bútorozott lakás kiadó.  
06(20)947-1974
Gál ltp.-en alacsony rezsivel idős hölgy 
részére lakás kiadó. 06(20)987-
4287
Hosszútávra 1,5 szobás, bútorozott 
albérletet keresek 1. emeletig. 06 
(20)912-6246
Sárberekben 2 szoba hallos lakás ki-
adó. 06(70)369-1906
Bútorozott szoba kiadó. 06(30)463-
7312
Újvárosban egyszobás lakás kiadó.  
06(20)549-3291

Ü Z L E T H E L Y I S É G

Szákszenden eladó egy 163 m²-es, 
több célra alkalmas ház 1396 m²-es tel-
ken. Csere érdekel. 06(70)371-7187

J Á R M Ű

4-5-6 személyek lakókocsik bérlése 
5990 Ft+áfa/naptól (bruttó 7607 Ft/
naptól). 06(20)329-4347

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
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Redőny, reluxa és minden, ami árnyé-
kolás, szerelés, javítás! Akár 40%-os 
engedménnyel, részletre is! 06 
(20)978-7420, 06(34)316-325 este 
(2013.07.01-08.31.)

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

Csecsemő és kisgyermek ápolónői 
- gondozónői képesítéssel és gyakor-
lattal rendelkező, maximálisan meg-
bízható, lelkiismeretes nő kisgyermek 
felügyeletet vállal hétfőtől péntekig, 
akár egész napra (számlaképesen is). 

06(70)322-6312

Szerkezetlakatosokat, CO hegesz-
tőket és esztergályos-marósokat ke-
resünk azonnali kezdéssel! Szállást 
és utazást biztosítunk! 06(30)602-
7279

Régi bútorokat, festményeket, fali-, 
állóórákat, képcsarnokos képeket, 
ezüsttárgyakat, ipari ezüstöt, vitri-
neket, porcelánokat, hagyatékot vá-
sárolnék saját részre. 06(20)314-
9026, 06(30)532-6507

Lomtalanítást vállalok pincétől -pad-
lásig, lakáskiürítést, költöztetést. 
Mindenféle fémhulladékot (ócskava-
sat, radiátorokat, vaskádakat, gáztűz-
helyeket, kazánokat) megvásárolom 
saját részre. 06(30)849-4786

Komárom-Esztergom megyei 
Szuperinfó

Lapzárta: hétfõ 16 óra 
Kiadja a NIL Kft., 

a Hungária Szuperinfó Országos 
Laphálózat tagja.
Szerkesztõség: 

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

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

Heti példányszám: 40000 
Terjesztési területek: 

Tatabánya, Tata, Oroszlány, Vértes-
szőlős, Környe, Tarján, Neszmély, 
Kocsi, Kecskéd, Dunaszentmiklós, 

Dunaalmás, Dad, Császár, Baj, 
Vértessomló, Várgesztes, Szomód, 
Szákszend, Környebánya, Kömlőd

Nyomdai elõállítás: 
DP-Print Hungari Nyomda, 

Szlovákia, Galánta
Szerkesztõségünk a jogszabályokba 

ütközõ, etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétõl elzárkózik, 

a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelõsséget nem vállal. 

Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.
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20113. jújújúj lius 26.

Csecsemő és kisgyermek 
- gondozónői képesítéssel és gyakor
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E-mail: komarom@szuperinfo.hu

Heti példányszám: 40000
TerTerTerjesjj ztétététt si sss területek:
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Kocsi, Kecskéd, Dunasssszzzenz tmiklós, 

Dunaalmás, Dad, Császár, Baj, 
Vé t ló Vá t S ód

Szerkesztõségünk a jogszabályokba
ütközõ, etikailag kifogásolható 
hirdetések közözözözlésétõl elzárkózik, 
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6(34)33131331-695555

Állatgondozói munkalehetőségek dáni-
ai tehenészetekben, sertéshizlaldákban 
angol nyelvtudással.
www.andreasagro.com
Jelentkezés: cv@andreasagro.com
Ív- láng hegesztőket keresünk Tatára. 
Önéletrajz: fnworkservice@gmail.com, 

06(20)539-9827, Nysz:2/2012-1100

Élhajlítógép kezelőket keresünk Tatá-
ra fémipari végzettséggel. Önéletrajz: 
fnworkservice@gmail.com, 06(20) 
539-9827, Nysz: 2/2012-1100
Gyakorlattal rendelkező targonca-ve-
zetőket keresünk. H-P-ig 8-16 között 
06(34)789-406
Segédmunkát keresek! 06(20)275-
2385
Otthonában dolgozhat! Kozmetikumok 
csomagolása stb. 06(90)603-607 
(www.mediafonebt.webnode.hu 635 
Ft/p, 06(1)222-8397, 06(20)910-4517)

Nemzetközi gépjárművezetőket kere-
sünk „C+E” kategóriával és érvényes 
GKI-val. Tapasztalat és nyelvtudás nem 
szükséges. 06(30)605-9235
A Pioneer kombájnosokat keres 
csőtörőgépekre. A munka 2013. aug. 
15 - okt. 25-ig tart. Jelentkezni a 06 
(30)928-9115-ös telefonon lehet.
Oroszlányi építőanyag kereskedésbe 
áruismerettel és targoncavizsgával 
rendelkező árukiadót keresünk. 06 
(30)228-8333

Nyílászáró gyártó üzemünkbe férfi  
munkaerőt keresünk fi zikai munkára. 
Csak olyanok jelentkezését várjuk, 
akik rendelkeznek min. szakmunkás 
végzettséggel, B kat. és targonca jo-
gosítvánnyal. A jelentkezéseket az 
alábbi e-mail címre várjuk: ablak@
ablakgyartatabanya.hu

Német cég Németországba kamionve-
zetőket keres. 06(70)505-6485
Hölgyeket, urakat, gyerekeket és duci 
hölgy modelleket keresünk (4 és 55 év 
között) tv és reklám fi lmekbe, fotózá-
sokra, bemutatókra stb. Casting az 
ország 8 nagyvárosában! Részletes 
tájékoztatás és jelentkezés a www.
mondecaste.hu weboldalon!

Tatabányai, bevezetett szépségszalon 
kozmetikust felvesz. 06(30)351-
6577
Tatán, Tatabányán, Komáromban 
lévő Tescokban nyíló Mobil és Laptop 
Shop üzletbe eladót keresünk. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a info@
mobileslaptop.hu e-mail címen lehet.
Oroszlányi építőanyag kereskedésbe 
szakképzett eladót keresünk. Építő-
anyag ismeret előny. 06(30)228-
8333

V E G Y E S

Dunnákat, párnákat 8000 Ft/kg-ig és 
mindenféle régi hagyatékot vásárolok. 

06(20)358-6130

Kézi szerszámokat, kulcsokat, fogókat, 
kalapácsokat, satukat, üllőket, eszter-
gakéseket, kisgépeket vásárolnék.  
06(20)415-3873
Készpénzért vásárolnék porcelánokat, 
nippeket, festményeket, dísztárgyakat, 
órákat, komplett hagyatékot. 06(20) 
415-3873

Tűzifa eladó! Akác, tölgy 13000 Ft/m3, 
bálványfa 8000 Ft/m3 házhoz szállítva. 

06(30)261-1207

Kiscicák ingyen elvihetők. 06(30) 
412-9838
Magas áron vásárolnék antik: varró-
gépeket, bútorokat, vitrintárgyakat, 
porcelánokat, képeket, festményeket, 
pénzérméket, teljes hagyatékot. Díj-
mentesen házhoz megyek! 06(30) 
458-7765

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
Fűnyírás! 06(30)260-2928

Teljes körű lakásfelújítást vállalunk 
akár 2 hét alatt. 06(70)677-7126
Kúttisztítást, kútmélyítést, fertőtlení-
tést, szivattyúzást és fakivágást válla-
lok pl.: fenyő/dió! 06(30)951-0378

Biztosítás! 06(70)551-5221
Bútorkészítés, lapszabászat, egyéb 
asztalosmunkák rövid határidővel. 

06(20)964-4212, 06(34)324-235 
Lami-forg Kft.

Fűkaszálást vállalok! 06(70)515-
7193
Duguláselhárítás falbontás nélkül, 
0-24 h-ig, zsírtalanítás, csatornatisz-
títás géppel, hétvégén is, garanciával. 

06(70)233-0673

Kútásás, tisztítás, mélyítés. 06(30) 
454-7838
Mindennemű kőművesmunkát válla-
lunk, zéró alkohol! 06(20)986-7630
Tolókapuk, kerítések, ajtó- ablakrács-
ok, garázsajtó, (stb) gyártása, helyszíni 
szerelése. 06(30)204-3726

O K T A T Á S

Matematikából  pótvizsgára felkészí-
tés. 06(20)561-7342
Német nyelvterületre készülő munka-
vállalóknak speciális nyelvtanfolyam 
indul. 06(70)270-2569
Angol oktatás Tatán és környékén. 
Házhoz is megyünk! Első óra ingyenes! 

06(30)224-7719
Francia és portugál nyelvoktatás. 60 
perc/1500 Ft. 06(20)554-2769
Matematika tanár korrepetálást és 
vizsgafelkészítést vállal. 06(30)353-
8419

Ü D Ü L É S

Adrián apartman kiadó. 06(30)318-
1810
Balatonvilágoson strandközeli apart-
manok ingyenes strandbelépővel ki-
adók. Asztalitenisz stb.! 06(20)804-
4196, www.gluck-haz.atw.hu

T Á R S K E R E S É S

Keresse 16 éve eredményesen működő 
társközvetítő irodámat Tatán. Fokozot-
tan várjuk a diplomás hölgyeket, urakat! 

06(34)487-272, 06(30)377-5258
Kulturális és szabadidős programok-
hoz 33-40 év közötti, csinos, dekoratív, 
világos szemű, 168 cm-nél magasabb 
hölggyel ismerkedne 177/79/40 éves, 
jó megjelenésű, vidám férfi . 06(34) 
315-135
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