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KÖNYVPARA – KORTÁRSAKRÓL KAMASZOKNAK
címmel a Fejér megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár, a 
Komárom-Esztergom megyei József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár és a Veszprém megyei Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár 5+1 fordulós online vetélkedőt hirdet Közép-
Dunántúl 5-8. osztályos tanulói számára.

Az egyes fordulók témája:

1. forduló: Segítség, ember! Nógrádi Gábor művei
2. forduló: Lufi-történetek. Balázs Ágnes regényei
3. forduló: Klott Gatya és társai! Bosnyák Viktória regényei
4. forduló: Apám kakasa. Lackfi János írásai
5. forduló: Le a csajokkal vagy a pasikkal?! Sohonyai Edit 
regényei

Az on-line vetélkedő 2013. októbertől – 2014. februárig tart. 
A játékba a 3. fordulóig bármikor be lehet kapcsolódni.

A játékra max. 4 fős csapatok jelentkezését várjuk, melyek 
tetsző-legesen szerveződhetnek, a csapattagoknak nem kell 
osztály- vagy iskolatársaknak lenniük. 

Nevezési díj nincs.

Az interneten zajló fordulókban a megyénként legjobb 
eredményt elérő 5-5 csapat egy székesfehérvári vidám 
döntőn mérheti össze a tudását 2014. márciusában.

A legjobb eredményt elérő csapatokat értékes jutalomban 
részesítjük.

A játékra jelentkezni a www.jamk.hu Vetélkedők oldalon 
lehet.

A vetélkedő a TÁMOP-3.2.4.B-11/1 kódszámú - 
„Tudásdepó-Expressz” - Országos könyvtári szolgáltatások 
bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának 
érdekében pályázat finanszírozásában valósul meg.

TATABÁNYA-BÁNHIDÁN,
Kossuth u. 71–73. (Bútor udvar)

Tel.: 34/301-417 

ÁRUFRISSÍTÉS MIATT
HASZNÁLT BÚTOROKBÓL

KIÁRUSÍTÁST
TARTUNK:
szekrénysorok, 

ülőgarnitúrák (3-2-1-es),
 rekamiék, heverők, 

étkezők, TV-k.
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Komárom-Eszterg
Könyvtár és a Vesz
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étkezők, TV-k.
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Könyyyvty ár és Va VVeszprém megyei Eötvös Károly Megyei
Könönönönönyvtár 5+1 fofofooordurr lós online vetélkedőt hirdet Közép-
DunDunDununántáááá úl 5-8. osztztztzttályáályos os tanulói számmmára.

Az AAAA egyegyegygyes eses forororrdulduldulduldulók ók ók témémtémémémájaájaájaája:::
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rténetek. Balázs Ágnes regényei
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Az onon-ononon line vetééééélkell dő 2013. októbertől – 2014. februárig tart. 
A jjjjjááátéáá kba a 3. forrrrrdulddd óig bármikor be lehet kapcsolódni.
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A legggjg obb er mmedmményt elérő csapatokat értékes jutalomban 
éssssszzesítjük.

AA jAAA átéátéátétéátékrakrakrakrakra je je je je jelenlenenlenntketketktktk zniznizn  a a wwwwwwwwwwwwwww.jaa.ja.jamk.mk.mkmkmk hu huhu uh VetVetVetVetVetélkélkélkélkl edődőedődődők ok ok oooldaldadadad lonlonlonl  
ehee et.etet

A élkedő a TÁMOMOMOMOM P-3.2.4.B-11/1 kódszámú - 
essz” - Országos könyvtári szolgáltatások 

A legjgjgjgjgjobbobbobbobo eredmedmedmedmdmén
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2890 Tata, Szomódi út 8. 
Telefon/fax: 34/383-046 Mobil: 06-30/713-7190  
e-mail: no-ki@t-online.hu Nyitva tartás: H-P.: 730-1600

PLEXI ÉS MÛANYAG LAPOKMÉPLEXI ÉS MÛANYAG LAPOKMÉRETRE
VÁGÁSA, HAJLÍTÁSA

, üregkamrás, polikarbonát lemezek értékesítése, 
elõtetõk, teraszok teljes körû kivitelezése.

LAKATOS ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ 
.TEVÉKENYSÉGEK.

Boldog, békés karácsonyt 
kívánunk

minden kedves meglévő és leendő 
Vásárlónknak! BARKÁCSBOLT

 ELZETT zárak, 
 lakatok, 
 élfóliák, 
 ragasztóanyagok,   
 lécáruk stb.

Tatabánya, 
Árpád út 67. 
Telefon: 34/303-018

e-maillll: :: nonnn -ki@t-online.hu Nyitva tartás: H-P: 7PP 16

BBBBBoooollllldddddooooogggg, bbbbbééééékkkkkééééssss kkkkkaaaarrrrááááácccssssooooonnnnyyyttttt 
kkkkkíííívvvvvááánnnnnuuuunnnnkkkkk

minnnnnddddden kedves meglévő és leendő

VÁGÁSA, HAJLÍTÁSAAJLÍTÁSA
üregkaaamrmmm ás, polikarbonát lemememe ezek értékesítéseüregkaaammmmr leemmezek értrttékesítítése

elelelelelõtõtõtõtõ etetette õkõkõkõk,, ,, tetetetterarararaaszszszszszokokokokok t t ttelelelee jejejees sss s kökökök rûrûûrûrû k k kivivivi itititititeleleele eezeee ésésésésése.e.e.ee.eeellllõõõõõtteeeetttõõõ zzzzzoookkkkk ttteeeellljjjeeeeessss kkkkööörrrûûûû kkkiiiiivviiitttteeeelllleeeezéééééssssseeee..
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BARKÁCSBOLT

 élfóliák, 
 ragasztóanyagok,  
 lécécécéécárukukukuu  stb.

TatTatTatTatTatabáabáabáabáabányanyanyaya, ,,
Árpád út 67.777
Telefon: 34/303-018
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I N G A T L A N

Mentse meg időben eladósodott ingat-
lanját, találjon velünk jobb megoldást! 
Hívjon bizalommal vagy küldjön sms-t! 

06(30)223-9720
Szákszendi, 3 szobás, téglaépítésű 
családi ház rendezett kerttel, garázzsal 
eladó vagy tatabányai lakásra cserél-
hető. Irányár: 3,8 MFt. 06(70)371-
7187

Tata csendes részén 53 m²-es, másfél 
szobás, kiskertes sarokház (terasszal, 
325 m²-es telken) eladó. Irányár: 12,8 
MFt. 06(30)215-7395
Bánhidán, csendes utcában teljesen 
felújított, kétszobás családi ház 640 
m²-es kerttel, garázzsal áron alul, la-
kásbeszámítással eladó. Irányár: 11,5 
MFt. 06(30)223-9720, 06(70)279-
1921
Kertvárosban családi ház eladó. 06 
(30)253-7740
Várgesztesen családi ház eladó. 06 
(70)419-6608
Öreg-Bánhidán 3 szoba+padlásteres 
családi ház 749 m²-es telekkel, lakás-
beszámítással eladó. Irányár: 11,4 MFt. 

06(30)223-9720, 06(70)279-1921

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
Eladó Tatabánya–Kertváros szélén 1. 
emeleti, 56 m²-es, nagy erkélyes, 2 
szobás, teljesen felújított lakás hozzá 
tartozó 6 m²-es tárolóval. Ár: 5,1 MFt 

06(30)326-1994
Tatabányán és 30 km-es körzetében 
családi házat, lakást vagy kereskedel-
mi ingatlant keresek. Meiszterics 06 
(20) 213-0953
Tata központjában 3 szobás, földszinti 
lakás eladó. 06(20)957-2246

Gál ltp.-en nagy erkélyes, egyszobás, 
szép lakás áron alul, 3,85 MFt-ért eladó. 

06(30)223-9720
Eladó Gál ltp.-en 1+2 félszobás, beköl-
tözhető állapotú panellakás. Ár: 3,95 
MFt. 06(30)468-9650
Eladó a Ságvári úton 2 szobás, beköl-
tözhető állapotú lakás. Ár: 3,95 MFt. 
06(30)468-9650
Eladó 1-1,5 szobás, világos téglalakást 
keresek 2. emeletig 4,3 MFt-ért. 06 
(30)223-9720
Gálon tetőteres garázs kiadó. 06 
(70)631-7248

Komáromi, 3 szobás és tatabányai, 1,5 
szobás lakás eladó vagy családi házra 
cserélhető. 06(30)432-5508
Bánhidán, a Puskinnal szemben csalá-
di ház telekkel eladó. Irányár: 12,5 MFt. 

06(70)267-3233
Ászáron, a főúton, 1500 m2-es telken 2 
szobás, nagy konyhás ház eladó. Irány-
ár: 6,5 MFt. 06(30)595-2885 (14-18 
óra között)
Vértes Centertől 50 m-re eladó egy 
frissen kifestett, erkélyes, klímával 
felszerelt téglalakás 2 külön nyíló szo-
bával. A lakás kiváló helyen található 
bevásárlás, közlekedés, szórakozás és 
tanulás szempontjából is. Parkra néző 
ablakaival egy igazi otthonnak ideális, 
az ára reális. Most 5,2 MFt fi xért azon-
nal költözhető. 06(20)369-6108
Kertvárosban földszinti, új nyílászárós, 
alacsony fenntartási költségű, egyedi 
mérős, 41 m²-es, egyszobás lakás 
szép lépcsőházban, jó környéken eladó. 
Irányár: 3,95 MFt. 06(70)279-1921
Mártírok úton, téglanégyemeletesben 
1+2 félszobás lakás 400000 Ft önerővel 
eladó 4,9 MFt-ért. 06(30)223-9720
Tatabányán, a Gál ltp.-en 67 m2-es, 1. 
emeleti, 2+2 szobás lakás eladó. Irány-
ár: 7 MFt. 06(20)327-1935
Eladásra kínálunk Vértesszőlős egyik 
kis utcájában egy kétgenerációs csalá-
di házat. A ház két külön nyíló lakrész-
ből áll. Irányár: 13,5 MFt. 06(20)327-
1935

Szomódon 98 m²-es, földszintes csalá-
di ház 300 négyszögöles telken eladó. 

06(20)234-6718
Omega Pláza közelében, nemrég épült 
társasházban új, 1-2 szobás lakások 
eladók. A ház saját központi gázkazán-
ról szolgáltatja a fűtést. 06(20)327-
1935
Tatabányán, a Gál ltp. zöldövezeti ré-
szén, négyemeletes házban 2. emeleti, 
3 szobás lakás eladó. Irányár: 6,4 MFt. 

06(20)327-1935
Dózsakertben, téglaépületben 1. eme-
leti, nagy erkélyes, ablakos fürdős, jó 
állapotú lakás szigetelt tömbben eladó 
5,85 MFt-ért. 06(30)223-9720
Tatabányán, Bánhidán, csendes utcá-
ban 580 m2-es, összközműves építési 
telek eladó. 06(20)327-1935
Tatabánya-Újvárosban 52 m2, 2 szo-
bás, 3. emeleti, átlagos állapotú panel-
lakás eladó. Irányár: 4,3 MFt. 06(20) 
327-1935
Tatabánya központjában 2-3 szobás, 
földszinti lakást keresek. 06(30)224-
0820
Almásfüzitőn eladó földszinti, 2 szo-
bás lakás felújított, szigetelt, téglaépí-
tésű társasházban. Irányár: 4,8 MFt. 

06(70)716-9236 

Ingatlant elad vagy vásárolni kíván? 
Hívjon és segítünk! 06(20)327-1935 
Nézze meg kínálatunkat: www.turulin-
gatlan.hu
Tardoson 2 szobás, gerendás mennye-
zetű családi ház olcsón eladó. Irányár: 
2,99 MFt. 06(70)716-9236
Gál ltp.-en, négyemeletesben 1+2 fél-
szobás, igényesen felújított, 68 m²-es 
lakás műszaki cikkekkel, bútorokkal, 
beépített konyhai gépekkel eladó. Irány-
ár: 7,4 MFt. 06(30)223-9720

Tata-Tóváros frekventált utcájában köz-
ponthoz közeli családi ház sürgősen 
eladó. Irányár: 22 MFt. 06(70)716-
9571
Komárom-Szőnyben magasföldszin-
tes, 68 m2-es, 2 szobás, távfűtéses, 
egyedi hőmennyiségmérős lakás eladó. 
Irányár: 7,99 MFt. 06(70)716-8176
Tatán, a Bláthy úton, kontyos házban 
magasföldszinti, egyszobás lakás 7,1 
MFt-ért eladó. 06(30)223-9720
Eladó Tatán, közel az Öreg-tóhoz és a 
Kálváriához 2006-ban épült, fi atalos, 
215 m2-es, 5 szobás családi ház. Irány-
ár: 39 MFt. 06(70)716-8746
Oroszlányban, a Rákóczi úton igénye-
sen felújított, 2 szobás, panorámás 
lakás eladó. Irányár: 5,5 MFt. 06(70) 
716-9236
Tatabányán, az Aradi Vértanúk terén 3. 
emeleti garzonlakás eladó. Irányár: 5 
MFt. 06(70)469- 3336
Újvárosban 2. emeleti, 1+2 szoba-
hallos, nagy erkélyes lakás eladó 4,85 
MFt-ért. 06(30)223-9720
Tatabányán, négyemeletes házban, 
a 3. szinten 74 m2-es lakás eladó. Az 
egyedi lakás 2 fürdőszobával és 2 bejá-
rattal rendelkezik. Irodának, több gene-
rációnak ideális. Irányár: 5,9 MFt. 06 
(20)327-1935
Tatabánya-Újvárosban beköltözhető ál-
lapotú, 2. emeleti, 1 szobás lakás eladó. 
Irányár: 4,49 MFt. 06(70)716-8151
Környén jó állapotú, 3 szobás családi 
ház eladó 1358 m2-es kerttel. Irányár: 
12,5 MFt. 06(70)716-9431
Tatabányán, a Mártírok útján 3. emele-
ti, 1+1 szobás lakás eladó. Irányár: 5,9 
MFt. 06(70)716-9546

Ászáron, a főúton 1500 m2-es telken 2 
szobás, nagy konyhás ház eladó. Irány-
ár: 6,5 MFt. 06(30)595-2885 (14-18 
óra között)

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(30)223-9720
Fő téren, a Centrum Áruházzal szem-
ben földszinti, 2,5 szobás lakás kiadó 
december közepétől. 45000 Ft/hó +re-
zsi +2 hó kaució. 06(30)977-0499
Másfél szobás, bútorozatlan lakás ki-
adó a Béla király krt.-en. 06(20)926-
8121
Újvárosban, a Piac térnél 1. emeleti, 
1,5 szobás, üres lakás reális áron kiadó. 

18 után 06(34)747-364, 06(70)886-
1227 
Bútorozott szoba a Köztársaság úton 
kiadó. 06(20)368-3351, 06(30)286-
4084
Tatabányán, családi házban bútorozott 
szoba egyedülálló férfi  részére kiadó. 

06(30)318-2914

Tatabányán, Dózsakertben 2 szobás 
lakás kiadó. 30000 Ft + rezsi, 2 havi 
kaució. 06(30)849-2727

Ü Z L E T H E L Y I S É G

Tatán, a buszvégállomás mellett 80 m2, 
teljesen felújított, két bejárattal rendel-
kező üzlethelyiség bérbeadó. 06(70) 
628-6806

Eladó Kormányhivatal mellett 18 m²-es 
üzlethelyiség. Irányár: 3,9 MFt. 06 
(70)279-1921
Tatabányán, a Fő téren 40 m2-es üzlet-
helyiség kiadó. 06(20)523-5592

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
Takarítást vállalnék. 06(30)580-4615
Gyakorlott targoncásokat keresünk 
hosszú távú győri munkavégzésre. 

H-P-ig 8-16 között 06(34)789-406
Gyermekfelügyeletet vállalnék. 06 
(30)670-2272

Főállásban vagy másodállásban ingat-
lanértékesítő munkatársat felveszünk 
(alapbér+jutalék). 06(30)334-5262
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Irodák kiadók Tatabányán, a Kormány-
hivatallal szemben. Tatabánya, Károlyi 
Mihály út 1. 06(20)934-9296

www.heredikft.hu
FELÚJÍTÁSKÖZVETÍTÉS

Tatabánya: 06(20)935 3633
Tata: 06(30)636 9808

Közvetítés díja: ingatlan eladási árának bruttó 3,81%

INGATLAN

FÉRFI ÉRTÉKESÍTŐT keresünk! Felada-
tai: pénztár és megrendelések kezelése, 
értékesítés, áru: átvétel, kiadás. Elvárások: 
érettségi, vagy kereskedelmi végzettség, 
számítógépen word, exel, outlook isme-
rete, jó kommunikációs készség. Előny: a 
kereskedelmi gyakorlat. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal: tatabanya@drpadlo.hu

Sárberekben 2 szoba hallos, jó állapo-
tú panellakás sürgősen eladó. Irányár: 
4,8 MFt. 06(30)223-9720

Dózsakertben 2 szobás, 2. emeleti, 
szép állapotú lakás eladó zöldövezet-
ben. Irányár: 4,9 MFt. 06(30)223-
9720

Alsógallán, az Aradi úton 740 m2-es 
ingatlan, jól megközelíthető helyen el-
adó. Irányár: 19,99 MFt. 06(70)279-
1921

Vértesszőlősön 5 szobás, igényesen 
felújított családi ház medencével, dup-
la garázzsal, melléképületekkel eladó. 
Irányár: 26,99 millió Ft. 06(70)279-
1921

Győrtől 25 km-re, Keréktelekin eladó 
80 m²-es parasztház 1600 m²-es tel-
ken. Irányár: 2,5 MFt. 06(30)560-
9195

Raktárosi munka tatabányai munka-
helyre, határozott időre. Elvárás: vil-
lanyszer. anyagok ismerete, targonca 
ill. rakodó/szállítógép kezelői jogosult-
ság, számítógépes ismeretek, B kat. 
jogosítvány. Jelentkezés: 06(30)660-
9646, fulop.ildiko@megawatt.hu

I NNN GNN A T L A N

MenM tse megmegmeg időbeőbeőő n en eladlaa ósodotododod t ingat-t-tt
lanananlanjátjátjátjáj , t taláaláaláaláláljoljoljoljoon vn vn vvelüelel nk nk nk n jobjobobjobo b mmmegoegegoegeg ldádddd st!sstss  
HívHívHívvjonjonjon bb bib zalzalzazaz ommommommomommaal a vagvagvagvaggy ky ky küldüldüldülddjönjönjönönön sm sm smsms-ts-s-ts- !

06(30)223-9777722202( )
Szákszendi,,, 3 33 3 3 szobás, téglaépítésű 
csasasas ládi hhhháázázáz rendezett kerttel garázzsal

Gál ltp.-en nagy erkélyes, egyszo
szép lpp lp lakáaaa s áron alul, 3,85 MFt-ért ela

06(06(06(06(06 30)30)30)30)223223223222 -97-97-9-979 2020202020(( )
ElaElaElaElaEladódódóó Gá Gá GáGGál lllll tp.tptp -enenenenn 1+1+ 1+ 1+1+2 f2 ff2 félsssszobzobzobzz ásásás,áss  bebebee
tözözözözö hethethethe ő áő áő állallallaapotpotpotpotpotú pú pú púú aneaneaneaanellalalakáskáskáskás Á. ÁÁÁÁr:r:r: 3

ppp

MFt. 06(30)468-9650( )
Eladó a Ságvári úton 2 sz

TatTatTatatTa aaa cscscsendendendenddes eses s résésészénzénzénz  5353 535353 m² m²m²-es, m, mm, másfásfáásfásféél ééé
szoszobásbásb kk, kkiskiskiskskskerterteee es es ss sarararaarokhokhokhház z z zz (teteteteerasrasrassrasszazazaazal,
325 m²-es telkeeen) n)n)n)n) eladó. Irányár: 12,8 
MFt. 06(30)30)0)0)30)2221522 -7395( )
BánBánBánBáná hidánánnán csendes utcában teljesen

Gálon tetőteres garázs 
(70)631-7248

808080 808 m²-²²² eses eseses parppp asztház 1600 m²-es tel-
ken. Irányárrárár: 2: ::  ,5 MFt. 06(30)560-
9195

Kertvárosssssbanbbabba  családi ház eladó. 06
(30)253-7740404000( )
Várgesztesen cscscsc aláaláaládididi házhh  eladó. 06 66 
(70(70(70(700)41)4141)419-69-6-6-666086086086060(( ))
ÖreÖreÖrer g-Bg-Bg-Bánhánhánhánhnhidáidáidáidád nn
(( ))(

 333 3 szoszoszosz ba+ba+ba+ba+padpadpaddpadlásásásstertertertereees e
családádádá i ház 7499999 m² m² m² mm -es tet l kl klekkkkkel, lll káakákás-
beszámítássaal el eel el elladó. Irányár: 11,4 MFt. 

06(00 30)0)30)22222232232 -9720, 06(70)279-1921

KomKomKomKomároároároá mimi,mimim 3  333 szozozzz básbásbásbáss ésés éséss tatatatatatabbbbbánynynynyaiaaiai
szobás lakássss e eladó vagy családi h
cserélhető. 06(30)432-5508( )
Bá hidá P ki l

felújított családi ház mede
la garázzsal, melléképületekkel ela
Irányányányányáy r: 26,99 millió Ft. 06(00 70)2
1921921929219 1111

ár: 6,5 MFt. 06(30)595
óra között))
Vértes Centertől 50 m-re eladó 
frissessesseesen knn ifestett, erkélyeseee , klím
felfefefefe szeszeszess relrerrer t tt t t églégégg alaalalall káskáskáskáská  2   külkülkülkülkülön ön önönön nyínyínyínyíny ló ó  ss
bávbávbávbávbával.al... A  A A lakaklakakáás ááá kivkivkivkivkiválóálálóál  he hehhehelylylyen tn tn tn tn aláaláaláaláalállhlll
bevásárlás, köközközkök lekedés, szórakozá
tanulás szempontjából is. Parkra n
ablakaival egy igazi ottho

Alslslsógaóógallállálláánnnnn, a, a, a,  z AAAAraddddi útontonttonton 7474 74 74740 m0 m0 m0 mm2-eseeee  
ingatltlan, jól megkegkegkgkegköözözelítííth th thető hőő h llelyen lel-l
adó. Irányár: 111199 99,999 9 MFt. 06(70)279-
1921921919219 1

elaelaelae dó. IrIrIrI ányányányányán ár 5,2 MFt. 06(30)939-
4023
Eladó Tatabánynynynnya–Kertváros szélén 1. 
emeemeememm letletleeti, i, i, 5656 56556 m²-m²-m²-² es,e  naaanaagygygygy erkerkerkerkerkélyélyélyélyeseses,ss  2 2 2
szosz básbásbás, t, t, teljeljeljelje eseeseses n fn fn fn felúúúújjíítí ottotott  lalalalakásásásá  hohhohh zzázzzzz
tartozozozo óó 6ó  m²-esssss tá tát tát rrrolóvaóvaóvaó lll. Ár:Ár:Ár:ÁÁ 55 5,5 1 M1 M1 MMFtFtFt 

j jj

06(30)326-191919191999994( )
TatTaTaT abányányáyáyánnn é éséé  30 km-es körzetében 

mérős, 41 m es, egys
szép lépcsőházban, jó kör
Irányár: 3,95 MFt. y , 06(70)279-19( )
Márárárártírtírrtí ok úton, téglanégyemyeye eletesk
1+21+21+2+2+  fé féfélszlszlszlszobáobáobábás llllakáakákákáás 4s 4 4000000000 00 00 0000 0Ft FtFtt öneöneöneöneönerrr
elaeelaee dó dó dd 4,94,94,994,9 MF MF MFMFM t-ét- rt.rt.rt.t. ,, 06(06(06(0606 30)3333 223223223223223-97-97-99( )
Tatabányán, a a aa Gál ltp.-en 67 m2-es
emeleti, 2+2 szobás lakás eladó. Irá
ár: 7 MFt 06(20)327 1

básbbb

HeHeHeHeHelylylyi ii híhíhííh rererer k k kk ––– wwwwwwwwwww.w.w.w.w inininnfofofofof taaaaatatataabababababanynynynynya.aaaa huhuhuhuhu

h dikft hs egyszozozozz

zo , eköl-
: 3,3,3,3,3 9995 9 MFt. 

os ttéglégléglé lalaalaalaalaalakáskáskáskáskást t tt
MFtMMMM -ér-ér-ért. t.t. 06 06 6

ki dó 06 

Szommmódmm on 98 m²-es, földszintes csalalalá-áá
dididi d házházházház 3 30300 nn n0 négyégyégyégégyszöszöszözz gölgölgöllleseseses s teteletee kenenenenen el ele el e adóadóadóadd . . 

06(06(06(0 200)00 23423232 -67-67-67-676711811(( )
Omegagaggg  Pl PlPlP ázazazazaa kökkö kök zelzelzele ébeébeébebennn, n nemnemnenemne régrégrégé ép épépépépültültültl  
társassasashhházhh ban új, 1-2 szobás lakások 
elaaelaelael ddókdd . A ház saját központi gázkazán-

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

kiaaaaadó.dddd  

06(20)327-1935( )
Dózózózózózsakertben, téglaépületben 1. eme-
leti, nagnnn y erkélyes, ablakos fürdős,,, jójj
álláálállapoapoapoaa tú útú tú laklaklakás ásás ás sziszisss getgetgetgeteltelteltelt tötö tö töömbbbmbbmbbbenenen enen elaelaelaelaeladó ddó dd
5,85,85,885,85 M5 M5 MFFt-FFF értértértértért., 06(06(06(06(0 30)30303030 223223223223-97-97-9777200000((( )
T tTatT tabáááányányányányáy n, BáB BáBB nhinhinhn dánándánn c, csensenseee desesdess utututututcá-cá-á-áá
ban 5888588000 m00 2-es, összközműves építési 
telelelee ekek ekekek eladó. 06(20)327-1935( )

Ú
( )

2

95
Ko y
tes, 68 m2-es, 2 szobás
egyegyegyeg ediedidd  hő hőhőhhőmenmenmenmenmennyiyiyiyy ségségséségségmérmérmérmérőőő
Iráááányáyányáy r: r:r:rr 7,99,9,99 9 9 MFt.FtFtFtFtyy , 06(06(06(06(06(7777(((
TatTatTataa ánánánánán, a BlB BlB átháthátháthhy útontonn k, kkkooo
magasföldszinti, egyszo
MFt é t l dó 06(30)2

ásss, i, , , gényesen
dup-
adadaddó

, g y
encécéééévelveve , d
etekkel elalala

emmmmmbbbenb  csalá-
yáryáyáráyá : 11: 1: 1 12,5 MFt. 

mmm2-eses tetetelkkeken 2n 22 
zzzz   eladódóó. Iránránrány-y-y-
5-28282822 85 (14-18

földszinti lakást keresek. 06(30)224-
0820828208208 0
Almásfáá üzitőn eladó földszinti, 2 szo-
básbásásbásbás laaaakáskkáskás fefe felújlújlújlúlújított,t,tt,t  sz s szs igegegeg teltellt, tt, t, tégtététéglaéaéaééaépí-pí-píp
téstéstéstéstésű tű tű ttárrrsashashashashházbázázz an.anana  IrIrIrránynnnn ár:árárrár  4,444 8 M8 M8 M8 M8 MFt.t.t  

06(06(006((70)7070)7167167167166-9292-9292363636 33

se
lak
716-9236
TatTatTatTa abáabábabáb nyányányányáyán,n,nn  az  ArArArAA adiaaaa  Vé Vé VéV rrr
ememmm letletletle i gi i arzarzarzarza onlonlllakáakáakáakás s es es es ladadadada
MFtMFtMFtMFtMF . 06(00606(06 70)70)70)0))469469469469 3- 33333363363363336( )
Újvárosban

(
2. emeleti, 

hallos, nagy erkélyes lak

-55088888
bbb

5-288885 (14

nnnéző őő
onnananaknna  ideális,
FtFttFtt fi xért azon-
3693693693693 -61-61-616-6108008088
új nynnyílááászászászááárósrósrós, 
tstssés gű,űgű  egegegyedyedi
szozobzozozo ás lakás 

adó. 
999212

Inggngggatatlatlatla ant elad vagy vásárolni kíván?
HHHívH jon és segítünk! 06(20)327 1935

rác
(20(
Tatabánya-Újvárosban be
laplaplappa otúotúúotúú, 2, 22, 2. e. e. eeemelmeeme etittit , 1, 1, 1,  szs obá
Irááááányáyáyáyár: r: r: r:r: 4,4,4,4, 9  M99 Ft.Ft.Ft.Ft  y ,,,, 06(06(06(06((7777((
KörKörKörKörörnyényényéyényénnnnn jójóó jójó ál álállllaplaplapla otútútút , 33333 sss ss
ház eladó 1358 m2-es ke
12,5 MFt. 06(70)716 9
T

SárSárSárSárárberererekbekbekbe benenennn 222 2 szooszoszozoba ba ba a halalhalhalhalloslosss, jó áó áó áó áó állalalalapo-po-popo-po
tú tútútút panpanpp ellllell akákákákás sssssürgrgrgrrgőseseseseen eeeeeladadadada ó. . . . Irááááányáyáyáyy r: r: : : 
4,84  MFMFMFMFM t. t. t. t. 06(060606(06 30)30)330)3 223232233 97-9799 20202020

. Parkkkkkraara nnn
onnaakaaa ide

szooboo ás la
nyékekekekeen en la

70)279 19

áááány----
9355555
sssszss őlős egyik 
eeerációcióciócióciós ccccsalsss á-áá
nyílyíló l lllakrakrakrakrakrészészész--

06(6 20)220 32327327--

2,99 MFt. , 06(70)716 9236( )
GálGáGáGáGá  ltp.-en, négyemeletesben 1+2 fél-
szobásbbbb , igényesen felújított, 68 m²-es 
lakás ss műsmműszakzaa i cikkkkkekkee el, búbbúb tortt okkkkkkk al,alalala
beébeébeébeébe pítpítttettettette t kooooonyhnyhnyhnyhyh iai gépgépgépg ekkekkekkekekkel el e eeelaee dó.dó.dó.dó. IrIrIr IrI ányányányány----
ár:ár:ár: 7 7,77 4 M4 MMMFtt.t 06(06(6(06((30)30)30))22322322322323-979999 20202022

s eladó. . IráIráIráá
93555

Ás
szo
ár: 6,5 MFt. 06(30)595
óra között)))

A L BA L BA L BA L BA L B É R LÉ R LÉ R LR LÉ R L

Neeee fifi fi fizesse albérletét, fi zes
sát helyette. Lakáshoz jut
né

Má
ad
8121
Újvárosban, a PiaPPP c térn
1,51,51,55 szszszzzobáobábábbás, sss üreürr s ls ls llakáakáakáakáak s rs s ss eáeáeááá

18 18818 utáutáutátután 0nnn 6(36(36(36( 4)74)74)74)74 47-47-47--3643636363
122222222 77777
Bútorozott szoba a Közt
kia

ttta-Tó-Tó-TóT-Tóvárvárvárvárváros osososos frefrefrefrer kvekveveveventántántántántált utcutcutcutcu ájááááábanbanbanbanban kökö kö közzz-zz
ononthooz kz kz közeözezeli csasacsasasaládládládádi hááz ááá sürsüü gősgősgősgősg eeen e
addó.ddd  Irányár:r:r:r  22 MFt. 0606(66 70)70)70)7 7161671616-

magasföldszin-
57111
omároom-m-m-SzőSzSz nybybybbenen eneen m

(((( )223-9720( )
adóóóó Tatán, közel az Öz Öz Öz reg-tóhoz és a
álllvárvárvárvárv iáhiááiá oz 2006-ban épüé lt, fi atalos,
5555 mmmm2222-es-es-es-eses, 5, 5, 5, 5, 5 szszsz szobáobábááás cs cs cs cs salsalsalsals ádádádi háááz. z. z. z. IráIIráIrár nyny-nyny
:: 399 399 MF MF M tt. 060606(70)70)70)70)70 71671671667 -88878 44644( )
ooooszlszlánybannbanan, a Rákákáá óczzzi úi úi úi úútotonotot  igigigi ényényényénye-eee
n f lújított, 2 szobássss, panorámás 

MFt. 06(70) 
Tatabányán, Dózsakertben 2 szobás
lakás kiadó. 30000 Ft + rezsi, 2 havi 

Ft-ért et eeeladladdadó. 06(060666 30)2

n fefefefefelújított, 2 szobásásásáá
kás elalalaaadó.dódódó.d  Irányyár:r:r:r:ár: 55, 5,55 55 M

kás eladó 4,85 
Ft-érérrérért. 06(30)22323232323-9720( )
ttabáabáabáabányán, négyemeeele etes házban, 
3333. sssszinzinzinzizintententententen 7474 74 74  m mm2-es-eses-es laaaakáskkáskk l eladóadóadadóó. A. A. AAzz 
yyyedddid  lallakáskáskáská  2 22 fürfürff dősdősdősdősdőszobzobobz ávavavaval ééés 2s 2s 2s 2s  be be be b já-jájjáá
ttaltattt  rendeddd lkelkelkek zzzik. I drodroddrodánaaak, k, k,k,, töböbtöbö b gb gbb ggeneeneenee-
cióóónóó ak ideális. Irányár: 5,5,95 95,95  MFt. 06 

költö h tőál

kező üzlethelyiség bérbeadó. 06(70) 
628-6806

Eladó Kormányhivatal mellett 18 m²-es
üzlethelyiség. Irányár: 3,9 MFt. 06 

Irodákáákáák kiadókókókókók Ta T TTT tabányán, a Kormánnnny-
hivhihih ataatataa llalllll l sl sl ss szemeeee benbenbennb . TTTTataataataaabánbánbánánbánya,yayayaa  KKKáK rolololyi yi yi yii
MihMihMihM ályályályál  út út útúút  1. 06(06(06(06(20)20)0))0)93493493444-92-92-92-92-92969666

llos, nnnagyagygagy erkélkélkélk yesyeye  lak

ciónónónóó ak ideális. Irányár: 
0)3222227-17-17-17-17-1935)
t bá ÚjÚÚ á b b

9431
tabábáábáb nyán, a Mártírírírírrok oooo útján 3. emele-
1+1+1++1 1 szobás lakás elaaaaadó.dd  Irányár: 5,9
FFFtFF . 06(06(06(066 70)70)70))716716716716-959595959 466466

4-5-6 személyek lakókocsik bérlése
5990 Ft+áfa/naptól (bruttó 7607 Ft/
naptól). p ) 06((20)329-4347(( )
KésKésKésKéKé zpézpézpépéz nzénzénzénzz rtrtrttt au au autójtójtójtóját,át,át,át, te te teherherhehere autautaututójáójááóját mmmeg-eg-eg-eg-g
vásváává ároároároá ljullll k, kkkk álláááá apoaapoapoap ttóttttt l fl l üggggüggggüggetleeee enüenüenüenüül. HázHázHázHázH ---
hozhozhoz me mem gyügyügyügyügy nk!kknk! 06(06(06(0 30)30)30)30)30)72972972972729-61-61-6- 12121222

Á L L Á S

,5 MFt.t.t.t.t  , 06(((70)70)70)700)716-9( )
bá á Má ííí k ú

szzzzároááá n, a főúton 1500 mmmm2222-es telken 2 
z eladó. Irány-
5 2885 (14 18 Áll t d ói k l h tő é k dá i

FÉRFI ÉRTÉKESÍTŐT keresünk! Felada
tai: pénztár és megrendelések kezelése, 
értékesítés, áru: átvétel, kiadás. Elvárások: 
érettségigg , vagygygyg  ke  reskedelmi végzettség, 
szászászáz mmítmm ógéógéógéógéógépenpenpenpenpen wo wo word,rd,drd,d  exee exel,el,l,el,l  ouououutlotlotlotlt ok ok ok ismmmme-e-e-e
retrrrr e, ee,e, jó óóóó komkokokoo munmunmunmmunikáikáikáációciócióc s ks ks kkészészészzészségségségségség. E. E. Ellőnlll y: y:y: a  
kerkerkerkerk eskeseske edeededededelmilmilmilml gygy gyyakoakoakoaa rlarlarr ttt. JJelJJ ententententen kezkezkezk znini fénfénfénéné ykéyyky ---
pes önéletrajzzal: tatabbbbanananyan a@drpadlo.hu

ózzsasasaksas ertben 2 szooooobásbbbb , 2. emeleti,
zééééép áááállalll potú lakás eladadadddó zöldövezet-
eenee . I I Iránránránránrányáryáryáryáryár: 4444,9 ,99,9 MFtMFtMFtMFtMFt. 06(06(06(06(30)30)30)0)0 2232232223223--
727777 000

száááron, a főúton 1500 m
obásásásss, n, n, nagy konyhás s s háháháhhá
: 6 5 MFtFtt 06(6(6(303030)595

hat akár önerő 
lkül is isis i . 06(30)223222222 -9720( )

ő tététértt en, a Centrum ÁruÁrÁÁÁ házzal szem-
( )

nnnn föööööldsldddd zinti, 2,5 szobbbás ásás laklakás ás kiadó 
cembmbmbmbm er eer er er közközközökö epéepéepéep tőltőltőltőtől. 4. 4. 44. 450050000000 F0000 t/ht/ht/ht/ht ó +ó +ó +ó +ó +re-rerre
iiii +2+2 +2 hóhó hó kakauciuciucióó. 06(0606060 30)303000 977777777-04000 99999999( )
ásssssfél szobáás, bútorozatatatatlanlalalaa  lakás ki-

06(20)926-

Takarítást vállalnék. 06(30)580-4615( )
Gyakorlott targoncásokat keresünk 
hosszú távú győri munkavégzésre.

H-P--P-ig-ig-ig 8-16 16 16 16 között 06(34( )78) 9-406000g ( )
GyeGyeGyeGG rmermermermeekfefefeeelügüüüü yelyeyeye eteeteetee ttttt váváváváállalalalalalnénénénn k... 06 0606006
(30(30333 )67)67)6767)670-20-20-20-20-2272272777

Raktárosi munka tatabányai munka-
helyre határozott időre Elvárás: vil-

t helyette.. Lakákkáshoz jut
lkül iss 06(30)))22322 9

ássssfélff  szobás, bútoroza
ó a BélBéBéBB a király krt.-en. n.n. 
21

g
adó. 06(20)36888-3351, 06(30)286-
0844444
ttttabáabáabáabáabányánnnn n, családi házzzzbanaan bú bútort ozott 
oba a a egyegyegygygyedüedüedüedüdülállálállá ló ló ó óó férféférférférfi  fifififi résrésrésrésr zérérére ke ke kkkiadiadiadiadi óóó. ó
06(06(06(30)30)30)30)31818188-29-29-292 14141444

Főállásban vagy másodállásban ingat-
lanérttttékeékk sítő mő mő mő mő munkatársat felveszünküüü  
(al(al(al(alapapbppp ér+ér+ér+ér+ér+jutjutjutjutj aléaléaléaalék).k).k).k   06(06(06(6(30)30)0)30)0)33433433443 -522262262626

, p @ g
adó 006(20)3683686888-335



Kisebb alkalmi házi munkákra ráérős 
hölgyet keres egy idősebb úr. SMS: 
06(20)583-8489
A Magyar Telekom Nyrt. hivatalos 
partnere felvételt hirdet üzletvezető és 
étékesítő pozíció betöltésére komáromi 
üzletébe. Elvárások: minimum közép-
fokú végzettség, értékesítői szemlélet, 
ügyfélközpontú gondolkodás, kiváló 
kommunikációs készség, magabiztos, 
lelkes és udvarias fellépés. Vezetői ta-
pasztalat előnyt jelent. Jelentkezéseket 
a hr@lsscom.hu címre kérjük küldeni.

Oroszlányi építőanyag kereskedésbe 
áruismerettel és targoncavizsgával 
rendelkező árukiadót keresünk! 06 
(30)228-8333 
Oroszlányi építőanyag kereskedésbe 
szakképzett eladót keresünk! Építő-
anyag ismeret előny! 06(30)228-
8333 
Referenciával rendelkező fegyveres 
biztonsági őrt keresünk éjszakai mun-
kára, oroszlányi munkahelyre! 06 
(30)228-8333

V E G Y E S

Készpénzért vásárolnék porcelánokat, 
nippeket, festményeket, dísztárgyakat, 
órákat, komplett hagyatékot. 06 
(20)415-3873

Kézi szerszámokat, kulcsokat, fogókat, 
kalapácsokat, satukat, üllőket, eszter-
gakéseket, kisgépeket vásárolnék. 
06(20)415-3873

Tűzifa akció a készlet erejéig! Tölgy és 
cser 1 m3: 12000 Ft, kugliba: 2000 Ft/100 
kg (20 Ft/kg), konyhakészen: 2200 Ft/100 
kg (22 Ft/kg). 06(30) 268-1327

Dunnákat, párnákat vásárolok 8500 Ft/
kg és mindenféle régi hagyatékot. 06 
(20)541-3654
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, dinamót, műszerész eszter-
gát, marót, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 06(70)624-5475
Dióbelet és héjas diót vásárolunk. Vi-
tako Kft. Csorna 06(30)560-6140
Fagyasztóláda 220 l-es Tatabányán 
eladó. 06(34)337-794
Eladó új, svájci 16 darabos, rozsda-
mentes edénykészlet jutányosan. 16 
óra után és hétvégén 06(34)487-871

Eladó új, német gyártmányú légtisztító, 
fertőtlenítő készülék UV lámpával, táv-
irányítóval.  16 óra után és hétvégén 
06(34)487-871
Eladó új német gyártmányú, 6 l-es, 
főzésre, sütésre alkalmas, elektromos 
kukta – jutányos áron. 16 óra után 
és hétvégén 06(34)487-871

Dunnákat, párnákat 8000 Ft/kg-ig, ha-
gyatékot, örökséget vásárolok. 06 
(30)945-0023
Számítógép 6 hó garanciával 17” LCD 
lapmonitorral, kompletten! Házhoz 
szállítás! P4-2800: 19900 Ft, P5 (2-ma-
gos): 29900 Ft-tól, laptop: 29900 Ft-tól. 

06(20)800-8444
Laptop, tablet, LED tv, PC, monitor 
ingyen házhoz. Legjobb ár, garancia. 
www.laptoppc.hu 06(30)252-5363
Eladó 106 cm-es, Samsung plazmaté-
vé. 4 hónapos, kiváló állapotban. 06 
(30)550-4495
Eladó: használt kerekesszék, szoba wc, 
Molicare pelenka. 06(30)856-7999
Saját részemre jó minőségű könyveket 
vásárolok. 06(70)423-8314

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(30)359-7853

Villanyszerelés! 06(20)802-0054
Költöztetés. 06(20)341-8993

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

Paplankészítés, tolltisztítás! A tollat 
kitisztítva és új anginba töltve gyö-
nyörű paplant és párnát készítünk. Tát: 
06(33)444-952

Kéményfelújítás.hu 06(30)510-2328
Mindennemű kőművesmunkát válla-
lunk, zéró alkohol! 06(20)986-7630

Ablakait ne dobja ki, elég ha szigetel-
teti! Zár, vasalat javítás, hőszigetelt 
üvegcsere! 06(20)993-7987

Teljeskörű ház-, lakásfelújátás garan-
ciával, határidőre! 06(70)642-5152

Panelházi beltéri ajtó csere igény sze-
rint, asztalos munkák. 06(20)253-
8844

Autópolírozás olcsón! 06(20)325-
5608

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

Varrógépszervíz! Háztartási- és ipari 
varrógépek javítása. Mobil: 06(70)565-
2922. Web: varrogepszerviz.net
Takarítást vállalok! 06(20)225-4574
Frissítő test- és hátmasszázs! 06 
(20)225-4574

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

Angol, francia BESZÉDCENTRIKUS 
nyelvoktatás! 06(30)600-1392
Angol, német nyelvtanítás, korrepetá-
lás diplomás nyelvtanártól! 06(20) 
257-8865
Korrepetálás matematikából és fi ziká-
ból általános iskola felső tagozatosok-
nak. 06(30)501-7274

T Á R S K E R E S É S

Keresse 16 éve eredményesen működő 
társközvetítő irodámat Tatán. Szilvesz-
terezzen velünk! Fokozottan várjuk dip-
lomás hölgyek, urak jelentkezését! 
06(34)487-272, 06(30)377-5258
Nagyon csinos, vonzó nő Téged keres. 

06(70)279-2020
18-27 év közötti, nem dohányzó lányok-
kal társalogna, sétálgatva ismerkedne, 
barátkozna egy húszas éveiben járó 
fi atal, aki a taseba@freemail.hu e-mail 
címre várja a lányok érdeklődését.
50-es vörös démon ismerkedne. 06 
(30)201-1063
30 éves, teltkarcsú hölgy keresi hűsé-
ges párját 45 éves kortól. 06(30)720-
2390
53 éves hölgy barátot keres 55 éves 
korig. 06(30)726-5486

Nyereményjátékok/Versenyek – www.infotatabanya.hu 112013. december 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 
(2013.12.01-12.23.)

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

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

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

Gyógymasszázs, sportmasszázs. Ház-
hoz is megyek! Téli akciós bérletek 
kaphatók. 06(20)547-4121

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

Bútorszállítást, 
KÖLTÖZTETÉST 

vállalunk! 
06(30)997-0531

Játékos pirotechnikai eszközök ked-
vező áron Szlovákiából www.konde.
sk 00(421)905-433-628

BÚTORKÉSZÍTÉS
MÉRETRE!

Lapszabászat, barkácsbolt 
Lamiforg Kft. 

Tatabánya, Deák F. út 8/A. 
06(20)964-4212, 06(34)324-235

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

Vásárolok ipari ezüstöt, ezüst tárgya-
kat (platinát, ródiumot, palládiumot, 
amalgámot, érintkező pogácsákat, ke-
mény forrasztót). 06(30)371-7172

Hajvásárlás! 06(30)261-3775

SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS! 
Ha ideges, szomorú, nem találja a 

helyét a világban, segíthet egy 
beszélgetés! Pszichológiai tanácsadás. 

MAKÁDI ZSÓFIA pszichológus 
06(30)363-9002, 

makadizsofi @gmail.com

Dr. DELI BALOGH ILDIKÓ
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ, természetgyógyász

Magánrendelése Tatabányán, a Mártírok útja 67. II. 2.
 kedden és pénteken 14-20 óráig.

+36-30-9980-412 • www.ladysdoctor.com

Munkaajánlattal rendelkezünk ápoló-
nők, idősgondozók számára. Előnyök: 
1200-4000 euro/hónap, munkalehető-
ség külföldön. Követelmények: német 
vagy angol nyelvtudas. Ápolási tanfo-
lyam, illetve tapasztalatok. +42(191) 
818-1138, kinga.kyzurova@atena.
sk; +42(191)847-4083, annamaria.
vamosova@atena.sk; +42(191)847-
4216, maria.hornyakova@atena.sk

Komplett lakásfelújítás, kőműves, fes-
tőmunkák, villanyszerelés, csőszere-
lés, ablakcsere. 06(70)353-3132

Komárom-Esztergom megyei Szuperinfó
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: 50000 

Terjesztési területek: 
Tatabánya, Tata, Komárom, Oroszlány, 

Vértesszőlős, Környe, Tarján, Héreg, Tardos, 
Vértestolna, Neszmély, Kocsi, Kecskéd, 

Dunaszentmiklós, Dunaalmás, Dad, Császár, 
Baj, Vértessomló, Várgesztes, Szomód, Szák-
szend, Környebánya, Kömlőd, Süttő, Lábatlan

Nyomdai elõállítás: DP-PRINT Hungary 
Nyomda, Szlovákia, Galánta

Szerkesztõségünk a jogszabályokba 
ütközõ, etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétõl elzárkózik, 

a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelõsséget nem vállal. 

Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK 
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JELENIK MEG!

I M P R E S S Z U M

Kisebb alkalmi háházháhá i munkákra ráérős 
hölhöhöhöh gyeyy t keres egy yyy időiidősebsebbb úr. SMSSS : 
06((06(06((20)20)2020)0)5835835835835 -84-84848484898989989((( )))
A MA MA Magyagagyag ar ar TelTeTelTeTelekekekoke m Nm N NNyryrtyryr . h hh hivavavav tatatala os ssss
partnere felvételt hirderdedrderdet üzletvezető és 
étéétéétéétéé kesítő pozíció betbetbetbebe öltésére komáromi 
üzletéetéetééébebebbb ElElvárvárvárvá áásoáá k: minimum közép-

Tűzifa akció a készlet erejéig! Tölgy és
csecs r 1 mmmm33: 1: : : : 2000 Ft, kugliba: 2000000 Ft/100
kg g g g (20(20(20(2020 Ft FtFtFtFt/kg/kgkg/kgkg))), konkonkonkkonyhayhahayhakéskésékésészenzezeze : 2::: 20020020020000 Ft FF FF /10/1/11/1 0000
kg ggg g (22(22(222(2  FtFF /kg/k/k/kg/k ). )..). 06(6(6(06((30)30)330)0) 26 26 26268-18-18-18-18 32732732732727

Vásárolok ipari ezüstöt, ezüst tárgya-k
kat (platinát, ródiumot, pall

p y j
a ha ha hha h @r@lrrr sscom.mm hu huhuhh címre kérjük küldeni.

( )( )
Vásárolnék lakatos, bádogosk
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
heghehe esztőttőtttőtt , dinamót, műszerész szszsz eszter-
gátátáátát, m, m mmmaróararóarr t, t, t,t,t komomkomomo preprepreprepresszsszsszszsszortortrtortr , i, iiinveeeeertertertertrtert,rtrt,rt, ki  sssss
gépépépéépekeekeekeekeekett. ttg ppp 06(06(06(06(06(70)70)770)70)624626222 -545454545 757575757(( )
DióDióbellet é és héhé héjasjasjasaas d didd ót vásá ároáá lunk. ViViVi-
tako Kft. Csorna 06(30)560-6140( )
Fagyasztóláda 220 l-es Ta

Munkaajánlattal rrerrr ndelkezünk ápoló-
nőknőknőkőkők ii, iidősdősdőssdősgongongondozdozdozdozók k kkk szásszászás mármármárra. a. a. a. ElőőElőnyönyönyöy k: :k:k: 
120202200-400-40-40 000000000 e eu ro/ro/roro hónhóhóó aap,aa  mummmm nkankankaankalehllehetőettt ----
ségség kü kük lföllföldön. n KövKövKKöveteeteeteeet lmélméméméményenyenyenyny kk: kkk némémnémmetet etet
vagy angol nyelvtudadadasdada . Ápolási tanfo-

g y

lyalyayayaam, mmm illetve tapaapaapapaapasztalatok. +42(191) 
818 1111138 ki k @ t

árurururuuismismismismerettettel él l s targoncavizsgával 
rendelkező árukkkkiadiaiaiaa ót keresünk! 06
(30(30(30(30)228-8333 (( )
OroOroOroOrooszlszszlszlsz ányányányányányii ép épépépépítőítőítőítőítőanynynynyag aaa kerkerkerkere eskeeskeskeskedéedéedéedésbesbesbesbesbe 
szaszaakkékkéépzepzepzep tt tttt elaelaelaeladótdótddd  kkkek resreressünknnknn ! É! É! É! Építpípíp ő-ő-ő--ő-

yy pp y g

anyag ismsmsmeret előnőnőőő y! y! y! yy 06(06(06((30)30)30)3 228228228228-
833888 3
Refefefeffereereereereerenciávavavaávallll rendelkező fegyveres 

Készpénzézért vásárolnolnnolnolnékékék k porporporpororceecele ánoánoánokatkatkatkat, 
nipnnn peket, festményyyyyekekekeeke t, dísztárgyakat, 
órárárárárákatkatkatkakat, k,, ompompompomplettletletetttt hagyatékot. 06

Eladó újjúú , n, német gyártmányú légtisztító,
ferrrrrtőttőttőttőtő lenlenlenenlenítőítőítőőő kéké kééészüszüszüzz léklékélék UV UV UVUUV lálá lámpámpámpám ávalvalvalvaval, tttáv-áv
iráráráráányíyyyy tóvóvóvóvó al.alalal   16 1616116 óraóraóraóraóra ut ut ututtán án án á és héthéthéthéth végvégvégvé énénénné
06(06(6(6(34)34)34)34)4 487487487487487 87-8788 1111( )
Eladó új német gyártmányú, 6 l-es,
főzésre, sütésre alkalmas, el

SzSzSzáSzS raz, konyhakhahakhaha ész, minőségi tűzifa 
télen-nyáron a legegegeegjobb áron, ingyen 
szszászzz llíllíllítva! www.ww.ww.tuztuzzeloeeloe anyanyagoaaa k.hhhuu u

6(06(6 70)70)70)70)0 204204204-92-92-9292-9204040400

Kézézézézziiii szsz szersszámzámzámámmokat, kulcsokat, fogókat, 
kkakalk apácsokat, ssssatuatatata kat, üllőket, eszter-
gakgagagaga éseket, kisgépepepepepeket vásárolnék. 
06(06(06(0606(20)020)20)20 41541541541 -38-388873737373
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! Töl é

k 8508508505 0 F0 F00 FFt/tt/t/t
kkkkkot. 0606 066

 
OOO

Dunnákatattt, ppárnárnákaá t 8000000 Ft/kg-igig, ha-
gyagyagyagyaatéktéktéktéktékoot,ooo  örörörörökskksksk égeégeégeégeéget vt vt vvvásásásááárolrolrrolr ok.ok.ok.ok.o 06 06 060606 
(30(30(30)94)94)94)94)945-05-05-055 02302302323023(( )
SSzáS mítógééééppppp 6 hó garanciával 17” LCD
lapmonitoitoitotoitorral, kompletten! Házhoz
száázáállííllíllílíttátástátá ! P4-2800: 19900 Ft P5 (2-ma-

Redőnyök, rovarhááálók, ár
szaszaszaszalaglagaglagfügfügfügggöngönöngönöny, yy, y, harhhh monmonmononmonikakaakaaajtajtajtjt
téstéstéstésseee, e javjavjavj ítáítáítátt sa,aaaa  nynynyn íláílílíl szászászászszárókrókrókrókók 
szigeteléeléeléeléelésse,ss  passzítása, beáll
cseréje, hőszivárgás mérése. 
294-60

sákakakakak t, ke-
771777 -71-711-717 72

kedden és pénteken 14
+36-30-9980-412 • wwwádiumotmotmotmm , 

s gépppppekeee t,
üllőt COCOCOOO

atabbbbányán 

,,, , rozozozozozsdassss -
sannn. .. 16 16161616
4874844 -87-8-87111

p pp ( )
Eladódódóóó 10 6 cm-es, Samsung plazmaté-
vé. 4 hónónónóó apos, kiváló állapotban. 06
(30)550-4-4-4- 495495( )
ElaElaElaE dódódódódó: h: h: h: h: haszszszználnnn t kt kt kt kt kereereereereerekeseskese szézézézéékkk, kk szoszoszoszoszoba aaa wc,wc,wc,wc,c
MolMolMollo icaicaicacaicarrere rer pelpelpelelennkn aa. ppp 06(06(06(0 (3330)8568568568566-7979797 999999( )
SSaját részezezemremmmm  jóóóó i miinősőőő é űégűé ű kö kökönyv kkekett 
vásárolokokokokk. 06(70)423-8314

S Z O L G Á L T A T Á S

kítás e
296-0933

Vasalást vállalok Tatabánya é
kén.

Gyóyyy gymgygygg asszázs, ,, spooortmrr assz
hozhozoz isisis mememmem gyegyegyegyeg k!   Télélélli ai ai aakcikckccc ósssss
kapkapkapa hathathath ók.k.k.k.k  06(06(06(6(20)20)20)20)20 54747474 -41-41-41-41-4122222

0 6140
atabánányányáá án

Fessestéstéstéstésés, mázolás, tapétázás reális áron, 

Paplankészítés
kitisztítva és új anggginba tö
nyönyönyönyönyörű rű rű űű pappapaplanlannlannt ét ét ét ét és ps árnrnrnát átátát késkééé zz
06(06(06(06(33)33)33))3 4444444444-95-95-95-9552

BúBBBB torszállítást, 
KÖÖÖÖÖLLLLLTÖZTETÉST

váváváváválllllllll alalalalalunununununk!k!k!kk  
06(333330)0)0)0)0 999999997-7777 0505050 31311311 Komplepleplepleetttttttt lakásfelújítás, kőmű

tőmunkák, villanyszerelés, c
lés ab

s 
 óróraóraóraór  után 

KölKölKölö töztötööö tetés! 06(30)359-7853

AblAblAbllakaakakakak itit ne ne ne dod do do d bjabjabja kiiii, e, e, e, eléglégég haaa
tettttt i! i!i!i!! ZárZárZárZ r, v, v, v, vvasasasasaalaataa  jajajajajavítvítvítíttásás,ásáss  hhh
üveüveüvegcscsgcserereereeree! 06(6(06((20)2020202 9939393933 7979-7979798

Szám
szállá
is! 06(20)363-5867

www.akkugyorsszerviztatab
06(

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

ektromomoomoomo s

Panelhhhhááziááá beltéri ajtó csere i
rint, asztalos munkák. 06
8844

he
beszélgetés! Pszichológiai tan

MAKÁDI ZSÓFIA pszicho
06(30)363-9002, 

makadizsofi @gmail.cofi

5608

BÚTORKÉSZÍ
MÉRETRETETET E

LapLapLapLapszaszaszaaabásbásbásbbászzatzatatz , b, b, bb, barkaarkarkácsácsácsácsá
LamLamLamaamifoifoifofoforg rrr KftKftKftKftKft.. .

TatTatTatTatatabánya, Deák F. út 
06(20)964-4212, 06(34

Varróg
varróg
2922. Web: varrogepszerviz.g p
Takarítást vállalok! 06(20)( )
FriFFFF ssíssíssíís ttőttt  tetttt st-st-st-stst  ésésésés hááááátmtmatmam sszsszsszsszs ááá
(20(20(200)22)22)222 5-45-45-4445745745744

O K T A T Á S

Matem

GGGGGHHHHH ILDIIIIIKKKKKÓ
eermrmrmmméséséssé zezezezez tgtgtggtgyóyóyóyóyógyygyyásássászzzzz
ártártááá íroírok úk útjatjatja 6767676767. I. I. I.. II. 22.2.2

4-2-2-2-2-20 óráig.
m

4 2220 óráig.
w.ladydydydydysdoctor.cococooomm

( )
022

zetetéetee k-szerelélélél s, fürdőszzzzzobaobaobaob  átalall -
06(30) 

AngAngAngggol,ol,ol,l,  francancancncciaiaia iai BESBESBESBESB ZÉDZÉDZÉDZÉZÉDCENCENCENCENENTRITRITRITRTR KUSKUSKUSKKUS  
nyeyenyenyey lvovovovoktaktkttk tásásásá ! ! !! !yyy 06(66(6 30)000 60060660 -13-13-139292222( )
Angol, német nyelvtanítás,ás,ás,ásás, kok rrepetá-
lás diplomás nyelvtanártól! 06(20) 
257-8865

mmműm anyag nyílászárókk!kk  Heveder-
6506506506506 000 F00 t-tt tt ttól!ó 06(06(06(20)202020 978978979 7 47-420,20,20, 

4)31616-3232323225 e5 e55 e5 stettet

022

egyyediededd  igények szerint. t.t. 
933

06((((330)3 242 532222

! A tollat 

Keresse 16 éve eredményesen működő 
társközvetítő irodámat Tatán. Szilvesz-
terezzen velünk! FFFokooooo zottan várjuk dip-
lommmmmásás áss höhöhölö gyegyegyey k, kk, k, k uraurauraurak jk jk jeleeleeleelentkntkntkezéezéezéezéezésétsétsétsétsét!!! 
06(0606(0 (34)4444 487487487487487-27-27-27-27-272, 06(6(6(6(30)0000 3773737373 -52-52-52-522588888( ) , ( )
NNNagN yon csiinos, von óózó nő nő ő ő ő TégTégTégTégTé ed dddd kkerkk es.

06(70)279-2020( )
18-27 év közötti, nem dohányzó lányok-

nyyyyy, reluxa és mindenn, a, , ,  ami árnyé-
, sz szszereereereerer lés, javítás! Akáárááá  404040%-o% oo% s
dménnénnénnyelyelyelyelye , r, rrészészészé letletletetre rere is!is!isi  06 06 0606 06
777778-77420420, 0006(36(36(334)34)34)34)34)31616-16161 32532222  eseee te eteee
01-1--12.23.)

06(30)30)30)33 244242-53535322222222

nkészítzítzítésésésés, t,,,, olltisississztíztízt ttátásttá

nynyyyyfeleele újíúúú tás.huy j 06(3030)300 510-2328( )
nnnnemnemnememűűűűű kőkő kkk művművművmm esmesmesmesmmunkunkunknkunkáát álvállválla-lalalala

zérzz ó aó alkokoholhohh !!! 06(06(06(066(20)202020 9869869868 -7676767630000

(30)201-1063( )
30 éves, teltkarcsú hölgy keresi hűsé-
ges párját 45 évessss ko kk rtól. 06(30)720-
2393392399000
53 53 553 évevvvv sssss hö höhöhölgyggygg  babbb rátrárárá ot oototo kerkeke es es ese 5555 55 555 évvev sss ss
kororkororo igigig. 06(6((06(6 30)3030)300 726726726726 54-5455 868686866íttttógéóóóó pek javítása, ingyyyyeneenenen s ki-k

pnapokon

csős e e
blakckcskckckc ere. 06(70)70707070 353-3132

á , aaa ysss e e és, c
blakcscscsere 06(6((((70)77 35

ítóógéóó pek javítása, ingyk
ssaal hl hhhhétvégén és ünnenenenn p
06(20)))36336336366 -588886767676767

kökököröö ű ház-, lakásfelújájáááátás garan-
 hatátátátáridridridridőreőrőrőrr ! 06(06(6(06(70)7070770 6426426426 5151-51525252525

y
(34)))))3331333 -695

SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS!
ideges, szomorú, nem találja a 

et egy 
nácsadás.

gyooo ss e
(34)333313313333 695

g , ,
elyét a világban, segíthe
élgetés! Pszichológiai tan

6(20)253-

oooolírozáozáss oloo csócsócsón! !n!! 06(6(6(6(6(20)2020200 325325325325325-

bádoádoádoádoá gosggg , tetőfedő munnnknn ák. 06
220-7-7777731731731737

ÍTÉS Komárom-Esztergom megyei Szuperinfó
I M P R E S S Z U M

sztalos ss ss mmmunkákkákkákkk. 06

ÚTORKOOROORKÉSZÉSZÉSZSZZÍ

s. GGGGGaranciával! Tatabábáábáányán. 06 
555557-17-17-17-10060000000

géépsééé zervíz! Háztartási- é- é- és ipari 
66(70)565-
net

)324-235

ásá árrlás!ás! 06(006(30)30)30))0)2612626266 -3737377775555

E-mail: komarom@szuperinfo.hu
Heti példányszám: 50000

Terjesztési területek: 
Tatabányya, Tata,a,a,a, Kom KoKoo árom, Oroszlány, 

VértVértVértér esszesszesszsszs őlősőlősőlősőlős, Kö, Kö, Kö, KöKörnyernyernyerrny , Ta, Ta, Tarjánrjánrjánrjánn, Hé, Hé, Héreg,reg,reg,reg,reg, Tar TarTarTarTardos,dodoo  
Vértérrérér estostoestostolna,lna,lna,ln  NesNesNesNesNe zmélmmmm y, Ky, y, y, , ocsiococ , Ke, Ke, Ke, KeKecskécskcskécskécskéd, , , , 

DunaDunaDunaDunaDunaszenenszenee tmikmiktmikmiklós,ósósóós DunDun DunDunDu aalmaalma ás,ás,ás, s Dad,Dad,Dad,Dad,Dad, CsáCsCs CsáCs szárszáráár,
Baj, Vértessomló, Várgesztes, SzSSSzS omód, Szák-
szend, Környebánya, Kömlőd, Süttő, Lábatlan

Nyomdai elõállítás: DP-PRINT Hungary

(20)96464646 -44-4212,1212  06 0 000 (34

géppsp zervíz! Háztartási
épeek jk jk jkk avítása. Mobil::::: 0606 06
Web: varrarrarrarrrogeoo pszpszpszpszszerviz

matikkkkkáábóáá l  korrepeeeetálttt ást vállalok.
20)0)0)0)0 561-7342)
tt nyny nynyyelvelelel területre készüüüüülő lő ő l munmunmunka-kk
knak ak spespespespespeciáciáciáái lislislis nynynynynyelvelvelvee tanttanfololo yamyamyamyamya  

06(06(06(06(70)70)70))270270270-25-25-252556969696969

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

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK 
20202022 141414144.... JAAAAANUNUNN ÁRÁRRÁRÁR 117-77 ÉNÉNÉNÉNN 
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matikábábábób l korrepepepeetálás
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