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M I N D E N  H É T E N  Ú J  TA R TA LO M M A L 

„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 va-
csorájukat „tesszük a karácsony-
fa 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, mi annak is na-
gyon örülünk. Biztos vannak ná-
lunk 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 13-ig.
Részletek a gyűjtésről a 
www.infotatabanya.hu oldalon.
Tatabánya, Fő tér 20. 
Telefon: 
06(34)310-122, 
06(70)279-1921

Adni jó!

képünk illusztráció
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Tatabánya, Fő tér 20. 
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Cipőjavítás • Kulcsmásolás • Élezés

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

Szo.: 800-1300

Tel.: 06-20/597-1891

AKCIÓ
ELZETT kulcsok másolása: 300 Ft-tól

sarkalás: 800 Ft-tól
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TATABÁNYA-BÁNHIDÁN,
Kossuth u. 71–73. (Bútor udvar)

Tel.: 34/301-417 

ÁRUCSERE MIATT

KIÁRUSÍTJUK
BÚTORAINKAT:

szekrények, ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, TV-k, 

asztalok, székek, 
TV-állványok, heverők. Hozzávalók: Tésztához:  

- 90 g cukor - 7 g só - 78 g vaj 
vagy margarin - 1 nagy tojás - 1 tk. 
reszelt citromhéj - 460 g liszt - 1 
élesztő - 270 g tej Töltelékhez: - 
100 g cukor - 10 g fahéj A máz-
hoz: - 125 g porcukor - 1/2 tk. cit-
romlé - 1,5-2 ek. meleg tej 

Elkészítése: A cukrot és a sót a 
vajjal közepes sebességen mi-
xerrel elkeverjük. A tojást és a cit-
romhéjat hozzáadjuk és az egé-
szet simára keverjük. Az élesztőt 
a tejben felfuttatjuk, majd hozzá-
adjuk a tésztához. A keverékhez 
öntjük a lisztet és simára kever-
jük. A tésztát addig gyúrjuk kéz-
zel, míg sima nem lesz. A simá-

ra gyúrt tésztát ezután kiolajozott 
tálban a kétszeresére kelesztjük. 
A megkelt tésztát 2 cm vastag 
téglalapra nyújtjuk és megszór-
juk a töltelékkel. Az egészet fel-
göngyöljük, majd 2 cm-es dara-
bokra vágjuk. A felgöngyölt tész-
tát szétszedjük, és két oldalról el-

kezdjük feltekerni, így formázunk 
belőle szívecskéket. A kész szí-
veket a tepsibe rendezzük, majd 
megvárjuk, hogy ismét megkelje-
nek. A megkelt szívecskéket 170 
fokon aranybarnára sütjük. A máz 
hozzávalóit összekeverjük, majd a 
még langyos csigákra öntjük.

Házi fahéjas csigák

fotó: pinterest.com
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Hozzávalók:
- Csokoládé (fehér/tej/ét) - 
fa vagy műanyag kanál - dí-
szítésnek mályvacukor, szí-
nes drazsék, karamell, cso-
koládéreszelék

Elkészítése:
Olvasszunk egy kis csokolá-
dét gőz fölött, majd mártsuk 
bele a kanalat. Ha nem sze-
retnénk, hogy túl sok csoko-
ládé legyen a kanálon, hagy-
juk kicsit lecsurogni. A cso-
kiba mártott kanalat díszít-
sük ízlésünk szerint. Majd 
tegyük a csokis, díszített 
kanalat zsírpapírra, majd a 
hűtőbe.

Kínálhatjuk önmagában 
vagy forró csokoládéhoz, 
kávéhoz, forró tej ízesíté-
séhez.

Celofánba csomagolva 
egy szalaggal átkötve aján-
déknak is tökéletes.

Forrócsoki kanálon
Hozzávalókókókk::
-- CsCCsCsokokokkoloolooládádádádé é é é (f(f(f(ffehehehehehérérérérr////t/ ejejejejej/é/é/é/éét)))) -    
fa vagy műanananananyag kkak nál l - ddíd -
szszszs ítésneneneeekk kkk mályvacukor, szí-

Elkékékékéészítése:
OlOlOlOlOlvavavaaassssszuuuunknknknkk eeeeegygggg  kkkkisssss c c ccsososoosokokokokok
dédd t gőz föföfööfölölölölöött, majdddd márts
bele a kanalat. Ha nem sz

FFFFForrócsoki kanálon

kiba mártott kana
sük ízlésünk szerint. Ma
teeteegygygygyükükkk aa a c ccsosoosookikkis, dddíszít
kakakakakanananaalaaaaatt zszszszsz írrrrrpapapapaapípípípírrrrrrrr a,aaaa  mmmmmajajajajddddd
hűtőbe.

Kínálhatjuk önm

Celofánba cso
egggy yy szalaggal átkötve ajá
dédédédédéknknknknakkkakk ii iis sss tötöttöt kékékékékéleleleetetetes.s.s.s.s.
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Régi bőrkabátja 10.000 Ft-ot ér a  csereakció keretében!

pl.: EREDETI B RKAB TEREDETI BŐRKABÁT
39.900 Ft helyett 29.900 Ft
49.900 Ft helyett 39.900 Ft

Új helyen, TatabányÚj helyen, Tatabányán, a  Művelődési Házban!
Téli vásár Téli vásár CSAK 1 NAPIGCSAK 1 NAPIG! 2013. december 9. 00

Régi öltönye, kosztümje 10.000 Ft-ot ér a csereakció keretében!

Régi gyapjú kabátja 10.000 Ft-ot ér a csereakció 
keretében!

NAGY VÁLASZTÉKBAN: 
szóló, férfi öltöny nadrágok

pl.: KOSZTÜMÖK: 
25.900 Ft helyett 15.900 Ft
27.900 Ft helyett 17.900 Ft

pl.: LT NY KÖLTÖNYÖK:: 
25.900 Ft helyett 15.900 Ft
29.900 Ft helyett 19.900 Ft

pl.: GYAPJÚ KABÁTOK: 
19.900 Ft helyett 9.900 Ft
27.900 Ft helyett 17.900 Ft
29.900 Ft helyett 19.900 Ft
33.900 Ft helyett 23.900 Ft
39.900 Ft helyett 29.900 Ft
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www.guentner.hu

A Güntner-Tata Kft. felvételt hirdet 
2 illetve 3 műszakos adatrögzítői munkakörbe.

FELADATOK:
 Alapanyag kiadása, munkaidő köny-
velése és mindezek ellenőrzése a 
vállalatirányítási rendszerben
 Hibás munkalapok jelzése, kezelése
 Kapcsolattartás a társosztályokkal 
 Esetenként jelentések, kimutatások 
készítése (hibák, jelenléti ívek gyűjtése)
 Segítségnyújtás a csoport-vezetőknek 
és a tervezőknek

ELVÁRÁSOK:
 Középfokú végzettség
 Kiváló excel és word ismeret
 2 vagy 3 műszak vállalása
 Esetenkénti szombati és vasárnapi 
túlórára való hajlandóság
 Pontos, precíz munkavégzés
 Vakon gépírás előny

AMIT NYÚJTUNK:
 Tanulási, fejlődési lehetőség
 Hosszú távú, biztos munkalehetőség 
 Cafetéria, 13. havi prémium

Álláshirdetés: Adatrögzítő

…keep(s) your quality.

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

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

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

Fodrászszalon 

ASSZISZTENS MUNKAKÖRBE
hosszú távra MUNKATÁRSAT KERES 

szakirányú végzettséggel. 
Szakmai tapasztalat nem szükséges, 

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK. 
Jelentkezni a fodraszallas2013@gmail.com
email címen lehet fényképes önéletrajzzal. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. december 15.

FoFooFoddd

AAAAASSSSSSSSSSZZZZZIISSSSSZZZZTTTTTEEEEENNNNN
hosszú távra MU

sz

ÁÁÁÁÁllllláshirdetés: Adatrögzítő

email címe

JELENTKE
202020202013. d

FELADATOK:
Alapanyag kiadása, munkaidő köny-
veléseéséséés  éssss mimm m ndezek ellenőrzéseésés  a 
válválváláállalallatiatiatiránránránránnyítítyítttásissss  rereendsndsndsdsdszerzezezeze bebenbben
HibHHibássás ss munmunmumu kalkalkk apoapoapopopok jk jk jk jjelzelzelzelzelzéseéseése, kkezeezeezelésésésseeeee
Kapcsolattartás a társosztályokkal
Esetenként jelentések kimut

ELVÁRÁSOK:
Középfokú végzettség
Kivválóálll  excelcececece  és word ismerettt
2 vvvvagyagyagyagag  3 3 műsműműműmű zakzakzakzz  vá vá vááállaalaaalásásásássaaaaa
EseEsesEsetenententenkénkénkénkéké titi tit szoszoszozombambambaambati ii ésésés éé vasvasvasaa árnáárnárná apiapiapipipi 
túlórára való hajlandóság
Pontos precíz munkavégzés

vvárvv jukukukkk ön ön ööö életrajzát a hr@
guentnerer.er.err.hu e-mail cím-
re.

HaHaHa kérérkérérdésdésdésdésdése mmmmerüerüerüülnenenenen  fefff l, ,,,,
hívvvjonjojoj  minket bt bt bt bt báátrá an a 06 060606
34 588-57777755555-ös telefon-
szászszssz monononn.

wwwwwww w.w.w.w.w.gugggg entner.hu Hosszú távú, biztos munkale
Cafetéria, 13. havi prémium

…kee…kee…k p(s)s)s  youyou youyouour qur qr quq alitalialitl yy.
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UUUNKKKKATA ÁRSAT KERES
zaaaakkirkkk ányú végzzzzzetteeee séggel.
aaaai ti tttapaaaaa sztalat nemem emm szükséges, 

DŐŐŐKK K JEJEJEJEJELELELELELENTNTNTNTTKEKEKEKEKEZÉZÉÉZÉSÉSÉSSÉSÉT T TTT ISSSSS VVVVVÁRÁRÁRRRJUJUUJ K.KKK
ninii ii a ffodf rasaszalzalllllasl 20101101013@g3@g3@g3@gmaimaimaima l ccl.ccomomomo
ennnn lehet fényképespespespespe  önéletrajzzal.

EEEEZÉÉÉÉSISISS HATÁRIDŐ

ávra MUMUMUM
zakikirkik ány

en lehllll et
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...Szent Miklós püspök ajándékozott először ezen 
a napon: megtudta, hogy egy szegény ember rossz 
útra akarja téríteni lányait, hogy így szerezzen pénzt. 
Miklós püspök ezután arannyal teli zacskót rejtett a 
férfi  házának ablakába, hogy tisztességesen férjhez 

adhassa leányait. 
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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 LAPOKMÉRETRE
ÁSA, HAJLÍTÁSAVÁGÁSA, HAJLÍTÁSA
likarbonát lemezek értékesítése, üregkamrás, polikarbonát lemezek értékesítése, 

elõtetõk, teraszok teljes körû kivitelezése.

LAKATOS ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK.

10 mm-es UV védett 
polikarbonát 

bruttó  2.950 Ft/m2

A legenda szerint...

Az ajándékozás itthon a 19. században honosodott 
meg: először a városokban lepték meg a gyerekeket, 
majd a vidéki értelmiségiek, később pedig a parasztság 
is átvette a szokást. Hagyományosan édességek, gyü-
mölcsök esetleg virgácsok kerülnek a csizmákba.

...S.SSzeeeeenntntntn  MMMMMikikklólólóóóssss püpüpüüpüspspspsspököököö a aaaajájájájájándndndndndékékékozozozozozototototottt ttt elele ősősősőőszözözöör ezezezez
a napon:n:n::: mm megtudta, hogy egy szegény ember ros

AAAAA llleeeeegggggeeeennnnnddddaaaaa sssszzzzeeeeerrrrriiiinnnnnttttt..........

adhassa

AzAzAzAzAz aa ajááájándndndndndékékékkékozozozo ásásásásás i i iittttttt hohohohohonn  a a 1919191919. . . . szzzzzázááázadadad
mememememeg:g:g:g:g: e eeeelőlőlőlől szszszszszörörör a aaaa v vvvvárárárárárosososososokokokokokbababababannnn n leleleeptpttptptékkékkék mmmmmeeeee
majd a vidéki értelmiségiek, később pe
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ssss z zz
ennennn pénztttttt. 
tttt rrrejejejjejteteteeettttttttt aaaaa 
nnn nn féféféférjjjheheheh zzz z

ait. 

2890 Tata, Sz
TeTeTeTeT leleeleefofofofofon/n/n/n/n fafafafaf x:::: 3 3 3334/4/4/4/38833
e--e--mamamamamailililii :: noonoo-k-k-kki@@@@@t-t-t-t-oo

1010

ber roorooosss

a leeeánánánánányayyy

PLEXI ÉS MÛPLEXI ÉS M
VVVVVÁÁÁÁÁGGGGGVVVÁÁÁGGGG

ürürürüüregkamrás, poüüürreg po

eedig gg a aaa parasztság 
yooooosan édessééééégegggg k, gyü-
üüülnnnnnekekekekek a aaaa cccccsisisiiizmzmzmzmzmákákákkkbabababa..

őbb pepepepp

zomódi út 8.899900000 TTTattttaaaaa, SSSSz

ÛANYAG LAPOKMÉRETREANYAAG LAPOKMÉRETRE

100000100000 mmmmmmmmmmm--es Ues UVV védett vévédett
ppppooooolllliiikkkkaarrrrbbooooonnnááátttppppooolllliiikkkkaaaarrrrbbbooooonnnnáááttt
bbruttttttóóóó  2222.999995555500000 FFFFFttttt/////mmmm22

100000100000 mmmmmmmmmmmmmmm

PLEXXXXXIII ÉSSS MÛPLEXXXIII ÉSSS M

bruttó

eeelee õtetõk, tetettt raszok teljes körû kivitelezése.eeeel tttteraszok teljes körû kivitelezése.

LLLLLAAAAKKKKKAAAATTTOOOOOSSSSS ÉÉÉÉÉSS FFFFFÉÉÉÉMMMMMMMMMMEEEEGGGGMMMMMUUUUUNNNKKKKKÁÁÁLLÓÓÓÓÓ LLLLAAAAKKKKAKAAAATTKAAATTTOOOOOSSS ÉÉÉSS FFFÉÉÉÉMMMMMMEEEGGGMMMMMUUUUUNNNKKKÁÁKKÁÁÁKÁLLÓÓÓÓÓ
TTTTTEEEEEVVVVVÉÉÉÉÉKKKKKEEEENNNNNYYYYYSSSSSÉÉÉÉGGGGGEEEEEKKKKK.TTTEEEVVVÉÉÉKKKKKEEEENNNYYYSSSSÉÉÉGGGEEEEEKKKK.

elelele õõtõ etõkõkk tereeelll er
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KÖNYVES KINCSKERESŐ 
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 
a régió középiskolás tanulói számára.
A vetélkedő során a résztvevők megismerkedhetnek a 
ré-gió természeti kincseivel, néprajzával, történelmével, 
irodalmával és az ide kötődő híres emberekkel. 
Az egyes fordulók témája:

1. forduló: Hegyen-völgyön: a 3 megye természeti kincsei
2. forduló: Élő néphagyomány: a 3 megye néprajza
3. forduló: Régi érdekes históriák: a 3 megye történelme
4. forduló: Pennaforgatók régen és ma: a 3 megye irodalma
5. forduló: A 3 megye példaképei egykor és ma: híres em-
berek a régióban

Az online fordulók 2013. októberétől 2014. februárjáig tar-
tanak, a játékba az utolsó online forduló megjelenésekor 
megadott határidőig bármikor be lehet kapcsolódni. A vidám 
döntőben az online fordulók során megyénként legjobb 
eredményt elérő 5-5 csapat mérheti össze tudását 2014. 
márciusában Székesfehérváron. A legjobb eredményt elérő 
csapatok értékes jutalomban részesülnek.

A játékra max. 4 fős csapatok jelentkezhetnek, melyek 
tetszőlegesen szerveződhetnek, a csapattagoknak nem kell 
osztály vagy iskolatársaknak lenniük. Nevezési díj nincs.
A játékra jelentkezni a www.jamk.hu/ Vetélkedők honlapon 
lehet.

A vetélkedő a TÁMOP-3.2.4.B-11/1 kódszámú - „Tudásdepó-
Expressz” - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fej-
lesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében pá-
lyázat fi nanszírozásában valósul meg.

HeHeHeHelylylyl iii híhíhíhh rrerr k kkkk ––– wwwwwwwwwww.wwww ininininfofofofofotatatat tatatatatabababababanynynynya.aaaa huhuhuhuhu

KÖNYNNN VEEEEES KI
címcímímmmmelmelmelmelm  a a  a aa Fejejejejejér ér ér érr mmm
KoKomKoKoK árom-Eszter
Városi Könyvtár

gy

1. forduló: HegHHH yen
2. ... forororoo dulduldduld ó:   ÉlőÉlőÉlÉlőÉ  nénénénénéppp
3. 3. 3. 33 forforforfof dulduldulduló: ó:óó:ó: Régégégéé i éi éi éii érrr
44. forduló: Pennaf
5 f d ló A 3

márciusában Szék
csacsas patpatpatpatpatok okokoo értrtértrtrtékeéékeéékes j j j

A jA jA jA A átéátéátéékrakrakrarara mamamamamaxx. xx
ttetszőlegesen sze
osztály vagy iskol

r és a Veszprém megyei Eötvös Károly 
MegMegMegMege yei Könyvyvvvvtárt  5+1 fordulós online vetélkedőt hirdet
a ra ra raa régiéééé ó középiskkkolkk ás tanulói számára.
A vA vetéetéetéetéetélkelkelkelkelk dő dő őő sorsorsorsoso án ánánán a ra ra rrészészészésztveveveveevőkvőkvőkvőkvők me me memmegisgisgisig mermermermerkedkkedkedhethetete neknneknek a a aa
ré-ré-r giógiógió teteterméméméméészszeszezzettti kinkinkinkink csecscsscs iveiveivevevel, l, l, l, népnépnépnépnéprajajaja závzávzávzz al,l,al,ll  tötötött rtértrttt nelneneee mévmévmévmm el,elelee  
iririror dalmával és az z z z iideii  kötődő híres emberekkelkelkelkell.

ók témája:

Városiosiosisiosi KöKö KöKönyvnyny tár

irrororrodalmával és az
Az egyegyegygygyes forrrrrduduldududu ó

5.  megye példaképei egykor és ma: híres em-
bererbere ek a régióbaaaannnnn

Az Az Az Az Az onloooo ine fordulókókókó 2020 2013.11  okkkkktóbtt erééééétőltőtő  20000014.144144  februárjáig tar-r-r-r-r
tananana ak,ak,ak,k aaa a játjátátékbékbékbkbkba aa a a z uz uz uutoltoltoltoto só óóóó onlononnn ineineineinine fo fo fof rdurdurdurdd ló ó ló ó megmegmegjeljellele enéenéenéenén sesekses or or or oror
megmegmegm adoadod tt tt hathattáriáririáridőőőig bg bg bg bg ármármármármrmikoikoikoiik r br br br br be le le lee eheeheeheeheh t kt kt ktt kapcapcapcpcsolsolsolo ódnódnódnód i. ii.i. i. A vA vA vA vvidáidáidádádám mm
dddö tőben az onlllinineininin  fordulók során megyénkékéént legjobb 

5-5 csapat mérheti össze tudását 2014. 

5. fororororordududuló: A 3A A A A  m

dödödöndö tőben az onlll
eredmdmédmédmdm nyty  elelelérőérőérérér  

osz y gy kolatársaknak lenniük. Nevezési díj nincs.
A jA jA jA jA játékra jelenntketktktktk zni a www.jamk.hu/ Vetélkedők honlapon 
lehlehlehlehlehet.eee

A vvvvetéetéetéetétélkelkelkelkelkedődő ddődő a Ta Ta Ta TTÁMOÁMOÁMOÁMOÁMOP-3P-3P-3-33.2..22.22 4.B4.B4.B-1111-111111/1 /1 /1 /1 kódkódkódóddszászászászászámú mú mú - „„„TudTudTudududásdásdásdáásdepóepóepóepóepó---
ExpExpExpExpresrese sz”sz”sz” - OrsOrsOrsOrsOrszágágágágágosos könkönkönkönkönyvtyvtyvtyy áriáriáriáriári sz szszzzolgolgolgolgolgáltáltáltálál atáatáatááatásoksoksoko  bő b b vítvítvítvítvítéseéseéseésés , f, f, fffej-ejejj
leese ztése az oktatááásss éss s képzés támogatásának érdeddekében pá-

ásában valósul meg.

osztáltáltáláá yyy vyy agygygygy is i i kol

lesesesessztése az oktatááá
lyázatzatzatzatat fi fifinanszzszíroíroíroíroír záfi



Nyereményjátékok/Versenyek – www.infotatabanya.hu 112013. december 6.

Hozzávalók: - 450 g liszt - 
200 g porcukor - 2 kk. szóda-
bikarbóna - 1 kk. fűszerkeverék 
(őrölt szegfűszeg, fahéj, szere-
csendió, gyömbér, ánizsmag) - 
3 tojás - 2 ek. puha vaj - 200 g 
méz - 1 csomag vaníliás cukor 
Elkészítése: Az alapanyagokat 
kimérjük és az egészet egysé-
ges tésztává gyúrjuk. A sorrend 
teljesen mindegy, így ezzel nem 
kell vacakolnunk. A kész tésztát 
fóliába csomagoljuk, majd egy 
estére hűtőbe tesszük. 

A tésztát az „érlelés” után lisz-
tezett munkafelületen kb. 2 mm 
vastagságúra nyújtjuk, majd ki-
szaggatjuk. Sütőpapírral bélelt 
tepsibe helyezzük és tojássár-
gájával megkenjük. A sütőt fel-
melegítjük 175 fokra majd 5-7 
perc alatt megsütjük a sütemé-
nyeket. A kész mézeskalácso-
kat hagyjuk kihűlni, majd ízlés 
szerint dekoráljuk. 

Egyszerű mézeskalács 

fotó: weheartit.com

nnnnnyjyjyjyjátátáttékékékékokokokok/V/V/V/V/Vererereersesesesenynynynynyekekekkk – ––– ww wwwwwwwwwwwww.i.i.infnfnfnfototototatatatabababbabanannananyayayayaya.h.h.h.huuuu

Egyszerű méze

(ő(ő(őőrörörörörölt szegfűszeg, fahéj, szere-
csendiddididió, gyömbér, ánizsmag) - 
3333 totototoojájájájájás sss -- -- 22 ekek. . . . pupupupp hahahahah  v vajajaaja -   2 2 222000000000  g g g gg 
mémémééézzzz z --- 1 csssomomomomagagagaga  vvvvananananníílíí iááááás  cuuuuukokookokor 
Elkészíttttésésésésése: Az alapanyagokat
kiiimémémémémérjük és az egészet egysé-

fóóóólililliábábábábába csomagoljuk, majd egy 
estére h h h űtőbe tesszük. 

fototototó: wehe

A tésztát az „érlelés” után lisz-
teetetet zezezetttttttt mm munununnkaaaaafefefefefelüllül leleeteteeteten n kbkb. .. 2 222 2 mmm  
vavavaaastsststtagagagaggsáááágúgúgúgúgúraaaaa nnnnyúyúyúyúújjtjtj jujujuj k,kk  mmmmmajajajajjddd kikkk ---
szaggatjuk. Sütőpapípípíírral bélelt 
tepsibe helyezzük és tojássár-
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A skótkockás minta meg-
lehetősen markáns viselet, 
de szerencsére több szín-
ben és árnyalatban is el-
érhető. A legfeltűnőbb és 
legtrendibb határozottan a 
klasszikus piros mintás, de 
nagyon különleges a kicsit 

visszafogottabb kék, zöld és 
szürke árnyalatú is.

Idén elsősorban szoknyá-
kon, ruhákon és kabátokon 
találkozhatunk ezzel a diva-
tos mintázattal, de összefut-
hatunk vele sálakon és sap-
kákon is.

Ha szeretnél divatos len-
ni, vagy csak téli szettjeidet 
szeretnéd feldobni egy kis 
mintával és színnel, nos ak-
kor a skótkocka tökéletes 
választás!

Újra hódít a skótkocka!

fotó: pinterest.com

fotó: pinterest.com

fotó: pinterest.com

y

ivisssssszafofofogogogot
szürke árny
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A AAA skkkkótóótótó kockkkkásásás mininininintatttt  megggg-
leeeehehehehehetőőőőőseeeeen mamammmarkrrrkánánánánánsss vvivv sesesses llelet,t,t,t,t,  
de szerencsére több szzzzínínínín-
ben és árnyalatban is el-

tos m
hatunk vele
kákon nnn is.

fotó: pinterest.com

nagyon különleges a kicsit 

Ha
ni, vagy csa
szsszszeree etetetetetnénénééd dd
mimimimimintnntntn áváváávávalalall é éééésss
kor a skótk
álas

201333. decembmbmbmbmber 666 66.

yyay laaaatútútútúú i s.
énnnnn elsősorban szssss oknyá-
ruhuhuhuhuhákákákákákonononon éé és s s s kakakakabábábábááttokokoooon n n n

kkkkozzhahah tuuunknkk ee eezzzzzzzzzeeleee  aaaa dddddivvva-aaaa
mimimimimintnnn ázattal, de össssssszsss efut-

eeee sálalalaakokokokon és sap-

ke ááááárnrnrnyyyy

minnntnn áza
nk veleleleleleee

etnél divvvvvatatatatatos len-

fotfotfottó:óó: ppinpp terterteressst.ccoccc mmm

a ssszezezezz re

kkoccckc a tökéletes 
szzzztátáttát s!
a skóttkkk
s táás!



Programok – www.infotatabanya.hu 132013. december 6. PrPrPrograaaamomomom kk kkk – –––– wwwwwwwwwww.www inininininfofofofootatatatatatatataabababbabanynynynyaaa.a huhuhuuu202020001313133. ddededd cececembmbmbmbmbeereree  66666.



I N G A T L A N

Nem tudja eladni lakását? Ingyenesen 
segítünk értékesíteni ingatlanát, hív-
jon bizalommal! 06(30)223-9720, 
06(70)279-1921
Szákszendi, 3 szobás családi ház ren-
dezett kerttel, garázzsal eladó vagy 
tatabányai lakásra cserélhető. 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 fel-
újított, kétszobás családi ház 640 m²-es 
kerttel, garázzsal áron alul, lakásbeszá-
mítással eladó. Irányár: 11,5 MFt. 
06(30)223-9720, 06(70)279-1921
Erdész úton 2 szobás, felújított (víz-, 
villanyvezetékek is), nagy erkélyes la-
kás teljes konyha berendezéssel eladó. 

06(20)218-3490
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
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

Platán téren 3. emeleti, 1,5 szoba + 
étkezős, 56 m²-es, nagy erkélyes lakás 
eladó. Irányár: 4,85 MFt. 06(70)279-
1921
Alsógallán, az I. kerületben, 380 m²-es 
telken 75 m²-es, felújításra szoruló csa-
ládi ház garázzsal eladó. 06(30)226-
1178

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
Tatabánya központjában 2-3 szobás, 
földszinti lakást keresek. 06(30)224-
0820
Tatabányán, Sárberekben, a kontyos 
házakkal szemben eladó egy felújított, 
2+2 szobás, igényes, műanyag nyílás-
zárós, 4. emeleti, 67 m2-es ingatlan. 
Irányár: 6,9 MFt. 06(30)951-7592

Tatabányán, a Sárberki ltp.-en eladó 
egy nagyon jó állapotú, 1. emeleti, 2 
szoba hallos, kilépős lakás, akár be-
fektetésnek, albérlővel együtt. Irányár: 
4,99 MFt. 06(70)947-5496
Tatabányán, a Dózsakert utcában eladó 
egy 49 m2-es, 4. emeleti, átlagos, felújí-
tandó, 2 szobás lakás. Irányár: 4,2 MFt. 

06(30)441-7076
Oroszlányi téglalakás eladó a Táncsics 
út elején 2 szobával, új nyílászárókkal, 
3. emeleten. Kisebb lakás beszámítható. 
Irányár: 4,8 MFt. 06(70)367-7606
Keresek eladó 2-2,5 szobás téglalakást 
Tatabányán. 06(30)223-9720

Eladó Tatabányán városközponti lakás 
teljesen felújított állapotban. 2 szobás, 
8. emeleti, ennyiért alkalmi vétel. Irány-
ár: 4,3 MFt. 06(30)454-4830
Tatabányán, a Kőszikla utcában 60 m2-
es, 2 szobás, felújítandó családi ház 
eladó. Irányár: 6,5 MFt. 06(70)367-
7577
Tatabánya-Bánhidán, a Jókai úton 2,5 
szobás családi ház eladó 569 m2 telken. 
Gáz és vegyes tüzelésű kazánnal, felújí-
tandó állapotban olcsón. Irányár: 8,99 
MFt. 06(30)951-7592

Tatabánya-Újvárosban 3+1 szobás 
téglalakás alacsony rezsivel eladó. 
Irányár: 6,3 MFt. 06(70)947-5496
Tatabányán, Síkvölgyön, tó közelében 
2008-ban épült, 115 m2-es, 4 szobás, 
szintes, szigetelt családi ház eladó. 
Irányár: 11,9 MFt. 06(70)367-7577
Tatabányán, a Vadász úton eladó egy 3. 
emeleti, 3 szobás, 2 erkélyes, műanyag 
nyílászárós, 70 m2-es, nagyon jó elosz-
tású, szép lépcsőházban lévő lakás. 
Irányár: 7,39 MFt. 06(30)441-7076
Tatabánya-Felsőn eladó 2 szobás, 72 
m2-es társasház saját kerttel, garázs-
zsal, melléképületekkel. A ház költöz-
hető állapotban van. Irányár: 5,3 MFt. 

06(30)454-4830
Értékálló lakás eladó Oroszlányon, tég-
laépület 1. emeletén. 57 m2-es, átlagos, 
jó állapotban lévő, 2 szoba + hallos, 
egyedi fűtésszabályzóval felszerelve. 
Irányár: 5,9 MFt. 06(70)367-7606
Tatabányán, a Cseri ltp.-en eladó egy 
erkélyes, 1.emeleti, 2 szobás téglalakás 
alkalmi áron, jó állapotban, műanyag 
nyílászárókkal zöldövezetben. Irányár: 
4,99 MFt. 06(30)951-7592

Sürgős! Készpénzért vásárolnék 2 szo-
bás lakást 2. emeletig, nagy erkéllyel 
Tatabányán 5,5 MFt-ig! 06(30)223-
9720
Oroszlányban, az Ady E. úton eladó két-
szintes, kb. 150 m2, 2 bejáratos családi 
ház átlagos állapotban, 2 generáció be-
fogadására is alkalmas. Irányár: 13,5 
MFt. 06(70)367-7606
Bajon 115 m2-es, felújítandó, 4 szobás, 
szintes családi ház eladó. Irányár: 7,9 
MFt. 06(70)367-7577
Eladó Dózsakertben, a Vadász úton 
4. emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás. 
Irányár: 4,79 MFt. 06(30)454-4830
Tatabányán, a Turul alatt eladó kert 11 
m2-es faházzal, vezetékes víz, villany 
van! A 100-as út mellett néhány percre 
a város központól alkalmi áron! Irányár: 
1,59 MFt. 06(30)951-7592

Oroszlányon, a városközponthoz közel 
eladó 85 m2-es ikerház átlagos állapot-
ban, többféle fűtési lehetőséggel, kb. 
1000 m2 kerttel. Lakás beszámítása 2. 
emeletig. Irányár: 12,9 MFt. 06(70) 
367 7606
Tatán, a Gesztenyefasorban eladó egy 
63 m2-es, 1+2 félszobás, magasföld-
szinti, egyedi gázkazán fűtésű, szigetelt 
tömbben lévő lakás. Irányár: 10,29 MFt. 

06(30)441-7076
Tatabánya-Újvárosban beköltözhető ál-
lapotú, 2. emeleti, 1 szobás lakás eladó. 
Irányár: 4,49 MFt. 06(70)716-8151
Oroszlányban, a Rákóczi úton igénye-
sen felújított, 2 szobás, panorámás 
lakás eladó. Irányár: 5,5 MFt. 06(70) 
716-9236
Oroszlányban, az Arany János utcában 
eladó felújítandó, 67 m²-es családi ház 
egyszobás, oroszlányi lakás beszámí-
tásával. Irányár: 8 MFt. 06(70)279-
1921
Tatabányán, az Ifjúmunkás úton 8. 
emeleti, 2 szobás, esztétikailag felújí-
tott lakás eladó. Irányár: 4,5 MFt. 06 
(70)469-3486
Környén jó állapotú, 3 szobás családi 
ház eladó 1358 m2-es kerttel. Irányár: 
12,5 MFt. 06(70)716-9431
Tatabányán, a Ságvári úton nagyon 
szépen felújított, 2 szobás, erkélyes, 3. 
emeleti lakás teljes bútorzattal eladó. 
Irányár: 6,99 MFt. 06(70)716-9281
Tatabánya-Újvárosban eladó egy 68 m2-
es, 3 szobás, 1. emeleti, felújított lakás. 
Irányár: 6 MFt. 06(70)716-9061
Tatabányán, az Aradi Vértanúk terén 3. 
emeleti garzonlakás eladó. Irányár: 5 
MFt. 06(70)469- 3336
Komárom-Szőnyben eladó vállalko-
zásra alkalmas épület, kocsma és ABC 
egyben a település közepén. Irányár: 
10,29 MFt. 06(70)716-8176
Komárom-Szőny csendes családi há-
zas övezetében 76 m2-es, felújítandó 
családi ház eladó. Irányár: 9,5 MFt. 
06(70)716-8746
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
Keresek albérletet a Sárberki ltp-en és 
a Kodály tér közelében. 06(20)483-
3009
1 szoba kiadó nyugdíjasnak is. 06 
(34)744-634

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
Egyedülálló hölgy részére amerikai 
konyhás szoba kiadó. 06(30)304-
2136
Tatabányán, Dózsakertben 2 szobás 
lakás kiadó. 30000 Ft + rezsi, 2 havi 
kaució. 06(30)849-2727

Bútorozott szoba kiadó. 06(30)550-
8508

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
Száron élelmiszerbolt berendezéssel, 
nagy pincével, bármilyen tevékenységre 
kiadó vagy eladó. 06(20)942-2607
Tatabányán, a Fő téren 40 m2-es üzlet-
helyiség kiadó. 06(20)5235-592

J Á R M Ű

4-5-6 személyes 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
6 órás munkára üzleti értékesítés! 06 
(20)381-7887
Ingatlanközvetítő fő- vagy másodállás-
ban ingatlanértékesítő munkatársat fel-
vesz (alapbér+jutaék). 06(30)334-
5262

Gyártósori dolgozó (operátor) mun-
katársat keresünk! Elvárások: min. 8 
általános iskolai végzettség, büntetlen 
előélet, betanított munkában szerzett 
tapasztalat. Előny emelőgép kezelői ké-
pesítés. Érdeklődni: H-P.: 12-16 óra kö-
zött a 06(34)312-061 telefonszámon, 
tatabanya@pannonwork.hu e-mailen. 
Nysz.: 481/2011-5100-857

Helyi vállalkozások mini weboldala (online telefonkönyv) – www.infotatabanya.hu 2013. december 6.14

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

A Kormányhivatal közvetlen szom-
szédságában 82 m²-es helyiség üzlet 
vagy iroda részére kiadó, eladó 06 
(30)927-4771

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: 5,1 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

Tatabányán, a Kós K. úton 2 szobás, 
földszinti, bútorozott lakás hosszú táv-
ra kiadó. 25000 Ft +rezsi/hó +2 havi 
kaució. 06(30)398-1823

Sláger termékek értékesítésére ked-
vező jutalékkal, alkalmi munkára kol-
légákat keresünk. 06(30)261-0753

I N GGGG A T L A N

NemNemNemNeme  tudtudtudt dja ja ja a elaelaelaadnini la káskáskásásá át?átátá  InIII gyegyegyeyeg nesnnene en eee
segsege ítüttünkknk értértérttértékeékeékeéé síítsísí eninieninni in inininingatgatatatatlannlanlannát,át,áá  híhíhíhíhív-
jon bizalommal!l!l!l!! 06(30)223-9720,
06(70)279-1999992222121( )
SzáSzáSzáSzz kszendndenddendi 3 szobás családi ház ren

Platántántántán téren 3. emeleti, 1,5 szob
étkétktkétkkezőezőezőe s, s, s, 565656 5656 m²-mm -m es,es,s,es,s na nananan gy gg erkerkerkrkkélyélyélyélylyes eee lalala
elaelaeladó.dó.dódó.dó. Ir ányányányányányááár:áá  4,4,4,4,4,85 8888 MFtMFtMFMFtMF . 06(06(6(06(6(70)70)70)70)70)22222
192192929211
Alsógallán, az I. kerületben, 380 m
telken 75 m²-es, felújításra

szozozoobásssss, k,,, iskertes sarokház (terasszal, 
325 m²-esssss te t ttt lken) eladó. Irányár: 12,8
MFt. 06(30)0)0)0))215-7395 Gálon tetőteres garázs kiadó.

(70(707070(70)63)63)6363)631-71 7772482242482( )
KomKomKomKomK ároárárárá mi,mmm  3 3333 szoszoszoszoszobásbásbáss éss taaaatabtabtabtabta ánánányánn aiaiaiaia
szoszoszoszobásbásbásá la lalaal kásákáskáss elelele adóadóadóaad va vavavagy ggygy csacsaacsaaládádáddi hi hi hh
cserélhető. 06(30)432-5508( )
Bánhidán, a Puskinnal sz

ken. Irányár: 2,5 MFt. 
9195

BánBánBánBánhidhidhidhidánánánn, c, cc ccsesesesense desdesdesdd  utttcábcábcábcácában an an an tetelteet jesesesesenen ennn felfelfel-
újíújíújítottottott, , kétkétkéttszoszoszoszoszobáás ccscc aláaaláaláaládi iiii házházházázáz 644440 m0 m0 m0 mm²-e-ee-ees
kerttetell, garázzsalalalaal árá áráá on llalull, lakká báááásbeszááá-
mítással eladó.ó.ó.ó.ó. Irányár: 11,5 MFt.
06(06(06(06(30)2232233223 9-9799 20, 06(70)279-1921

óra között))
Vértes Centertől 50 m-
frissen kifestett, erkélyes, klím
felszeszeszeszeerelt tt ttéglégégg alakáss 2 külön ööö nyíló s
bávbávbávbávbával.. A  A  lakkkkás sás s kivkivkivkivki álólálálá  helyelyelyelyelyen tn ttn t taláaláalááa lhlhl
bevbevbevbevb ásásásáásásárlárláálááss, közközközközközleklekleklekle edéédédedésss, s szószszs rakrakrakakra ozáozáozáozázá
tanulás szemmmmmpontjából is. Parkra n
ablakaival egy igazi otthonnak ide

á áli M t 5 2 MF

gg , j g y
adó. Irányáryáryáryáyár: 19,99 MFt. 06(70)279-
1921

(3(30(3 )253-73-73-73-7-77407777( )
Várgesztesenenenenen családi ház eladó. 06
(70)419-6608( )
ÖreÖreÖrereÖreg-Bg-Bg-g-Bánhánhánhánhnhidáidáidádád nnn
( )(

 33 3 szozooszooba+bababa+b padpadpadpadpadlásláslásá terteterte ees ee
csacsas ládádádi hi hi ház áz áz áz z 7497497497497  mm²mm -es-e-e-  teteetet lekekekekkelelelel, lakáakáakáakáa ss-s
beszámzámámz ítással eeeeeladladladadadóó. ó IráIráIrányányányáy r: r:r:r 111111,11 4 M4 M4 MFt.FtFt

06(30)223-97-97-97979720, 06(70)279-1921( ) , ( )
TatTatTatTaa abányányányáyánnn, a Gál ltp.-en, a Bárdos

Tatabányán, Sárberekbe
házakkal szemben eladó 
2+2 szobás, igényes, műanyag nyí
zárrrrós,ós,ós,ós, 4. emeleti, 67 m2-es--  ingat
IrIráIrárr nyányányán rrr: r 6,96,96,96,9 MF M MFMFMFt. 06(06(06((30)0))0)95195195195951-75-75-75-75-759999

ElaElaElaE dó TaTaTaTaTatabtatatata ánya–Kertváros szélén 1.
emeleti, 56 66 m²-mmm es, nagy erkélyes, 2
szobás, teljeseeeen felújított lakás hozzá 
tartartartart toztoztoztoztozó 6ó 6666 m²m²m m²m²-es-es-es-es tátátárolo óvaóvaóvaóvaóv lll. Ár:Ár:Ár:Ár:Á  5, 5, 5,5 1 M1 M1 MFFFFt 

j j

06(06(6(30)30)30)0))3263263263263 -19999949(( )))
Tat báabáab nyáááán és 30 30 3030 kmkm kmm es-es-ess kökö kökörzerzerzerzr tébtébtébbt en enene
családi házat, laklaklaklaka ást vagy kereskedel-
mi mmm ingatlantantntnn ke kekekk resek. Meiszterics 06 Tatabányán a Sárberki

Vértesszőlősön 5 szobás, igénye
felelelelújíújíújíújíítottotttott t ct ct ccsalsalsalssa ádiádiádádi há háhá ház mz mz mz mmedeedeeedencénnncénc vel, d
llla gargargargargarázzázzázzázzsalalal, mmmmellellelellel ékékkkk pppülp eteeteeteeteetekkekkkekkekkel l l el lalalal
IráIráIráIrányányányáyár:r:r: 26,26,26,2 99999 milmilmilmilm lióóliólióó FtFt FtF . 06(6666 70)70)70))0 2222
1921

töztöztötöztö hető áő áő áő á állapotú panellakás. Ár: 3,95 
MFt. 06(((30)30303030 468-9650( )
Eladó a Ságváárárárá i úton 2 szobás, beköl-
töztöztözttözhethethető áő ááő állallallallal potpopopop ú lú lú lú ll kákáakás. Ár:Ár:ÁÁr:Á  3, 3,95 9595 995 MFtMFtFtt. . 

g

06(06(06066 30)30)30)4684684684688-96-96-96965550(( )
ElEladódó 1-1,5555 szobábábábás, s, s,s, vilililágoágoágos ts ts ts téglgléglglg alaalaalaalakáskásásáá tt 
keresek 2. emelelellletetietete g 4,3 MFt-ért. 06
(30(3(( )223-9720720720720720

y ,
egy 49 m2-es, 4. emeleti, á
tandó, 2 szobás lakás. Irányár: 4,2 M

06(06(06(06(06(30)441-7076( )
OroOroOroOroOr szlszlszllányányányánynyiiii té tét tét glaglaglglalaklakaklakakásás ásás elaeee dó dó dó ódó a Ta Ta Ta Ta Táncáncáncc
út úúú eleeleeleeleelejénjénjénjénjén 2   szoszoszozos bávbávbáváá al,llll  újújújúúj ny ny ny nyílááááászászászásszárókrókrókókó
3. emeleten. Ki Ki KiKiK sssebss b lakás beszámíth
Irányár: 4,8 MFt. y , 06(70)367-760(
Keresek eladó 2-2 5 szobk

mmmimm niiii webebebolllddadd lalalalala ( ((onononononlililinenenene tttttelelelele efefefe onononononkökökökökönynynynyv)v)v)v)v) – ww wwwwwwwww .iiinfnfnfnffooooy

csa-
006(000 30)226-

ElaElaElaElaladódódódód  TTaTaTaT tabbányányányányányán ánán várvárvárroskoskoskskosközpözpözppz ontontontntonti llllakáakáakakáakás s s
telteltelteljesjeee en en en fellllújjújíj totoooo t áááállaaaapotpotpotp banbanbanbba . 22222 szzzzobábbbb s, s,s,s,s
8. 8 emeeeeletleteee ii, ennnnnnnnnnyiéyiéyiéyiért rtr alkalkalkkalmalmalmal i vi vi vvéteeétell. ll IráIráráIráIrányyny-y
ár: 4,,,,3 M3 M3 M3 MMFt. ,,,, 06(30)454-4830( )
TatTatTatTatataabányán, a Kőszikla utcában 60 m2-

36
Ta , y
63 m2-es, 1+2 félszobás
szisziszizz ntintintit , e, e, egyegyegyegyegyedi di di gázzázzkazkazkazkakazán ánánáná fűűűű
tömömömömömbbebbebbeebben ln ln lévőévőévőévőévő laakáskáskáskáss. I. I. I. ránránránránrányyyyy

06(06(06(06(06 30)0)000 4444144 -7070700766( )
Tatabánya-Újvárosban be
lapotú, 2. emeleti, 1 szobá

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

Közvetítés díja: ingatlan eladási árának bruttó 3,81%

ktelekleekl inn n elaeleladó dó 
00000000  m²m²-esee  tetetel-ll

0606(06006 30)560-

a szorororrulóóulóóuló c

066(6 30)5

salá-
yárárárárr:::: 12,5 MFt. 

mm2-es-es-eses te tetetelkellkelkeken 2n 2n 2n  
zzzz eladóadóó.  Iránrárány---
5--28-2-2-2 85 (14-181818 

egy 

GázG  és vegyes tüzelésű kazánnal, felújí-
tananananandó dd állapotban olcsón. Irányár: 8,99
MFt. 06(30)951-7592

Or
ela
egyszobás, oroszlányi la
tástátástásásávaávaval. l.  IráIrááIráányányy r:: ::: 8 M8 M8 M8 MFt.FFF
19292929 11
TatTatTata abáabáabáabbányányányányáy nnn a, aaz Iz Iz Ifjúfjúfjúúmumumunmu
emeleti, 2 szobás, eszté
tott lakás eladó. Irányár: 4

embenenenenen cc cs

re elladóaadóaadó  

ális, 
Ft fi fi fifi fi xxxért azon-
36936969693 -61666 08

222-3-3 -3 3 szoszoszozoszobásbásbásbás, 
06(006(30)30)30)0 22224222 --

n a kontyos 
ított, 

TatTaTaTaTa abáab nyanyanyanynya-ÚjvÚjvÚjvÚjvÚjvároároároároárosbasbaasbaban 3n nn n +1 +1 +1 +1 szoszoszoszoszobásbásbásbáss 
tégtéggtégllalakáakáakákk s as as aalaclaclacaa sonsonsooo y ry ry ry ezsezsezsezsiveiveivevel el el eeeladladladaa ó.ó.ó. ó
Irányáááár: r: r: r: 6,3 MFt. y , 06(70)947-5496( )
Tatatttatababáababa nyán, Síkvölgyön, tó közelében
2008 ban épült 115 m2 es 4 szobás

szé
em
Irányár: 6,99 MFt. y , 06(7(
TatTatTatTa abáabábabáb nyanyanyanya-ÚjÚjÚjvárrrrosbosbosbosban ela

(

es,s,s, 3 333 szozzozoz básábábábá ,,, 1, . eeeeemelmemeletieee , f ff f
IráIráráányányányányányár:r:r: 6 MM6 M6 MFtFtFt.tt  yyyy 06(06(06(0 70)70)070)0)7( )
Tatttabányán, az Aradi Vér
emeleti garzonlakás elad

SárSSSS berekben 2 szoba hallos, jó állapo-
tú ú panpppp ellakás sürgősen eladó. Irányár:
4,8 MMFMMM t. 06(30)223-9720

onnakkkkk id id id eee
Ft fi é t

n, aaa kont
egy felfefelff újíújíúújí

nyílászárós, 70 m es, nagyon jó elosz
tástástástástá ú, szép lépcsőházban lévő lakás.
Iránynynyányy r: 7,39 MFt. yy , 06(30)441-7076( )
Tatabábábábábányanyanya-Fe-Fe-Felsőn eeeladl ó 2 szsszszobáooo s, , , 72 7272
mmmmm22-es-eseses tá tátáársasasashásháshásháház ssssajájáájáját kt kt ktt erterterterttelttt , g, g, garáaráaráaráa zs--zs-zs
zsazsazsasaal, meelmem lékékékképüépüépüépüp letetetttekkkkkkkel.el.el.e  A  A  A  A házázázáá  kö k kkk ltöttt z-z-z-z
hető ááállallallalallapotban van. Irányár: 5,3 MFt.

0606(06(06(06 30)454-4830( )
ÉÉÉrtÉÉ ékálló

( )
lakás eladó Oroszlányon tég

Ko
zas
családi ház eladó. Irányá
06((70))716-8746666(( ))
Ászss ároároáror nnnnn

( )
, aaaaa főőőőútooooon 1n 1n 1n 1n 1505005050  mmmm

szozozoszozobásásásásá , nnnnagyagyagyagy kokokokokonyhnyhnyhhás ásásss háháháháh
ár:::: 6666 6,5 MFt. 06(30)595
óra között)

ltp.p.-.p.p en eladó
1.1. 1.1.1 emeleti, 2 

káskáskásk , a, a, a, aakárákárár be-
gyütütüttü . I. IIIránránránánnyáryáryár: : 
545454545 9666
uttttcábcccc an eladó 

elújí-
MFtMM

Tatabányán, a Cseri ltp. en eladó egy 
erkerkerkerker élyes, 1.emeleti, 2 szobás téglalakás
alkalalalmalal i áron, jó állapotban, műanyag
nyíyy lásssszárzzárzárókkókkókkal aa zöldövövezetbeeeenn. Irányáyáyyáy r: rr
4,94 94,94 94 99 M9 M9 M9 MFt.FttFt  06(06606(06 3030)303 951951951955 -757-7-757 99929

Ke
a K
3009
1 szoba kiadó nyunynnyn gdíjas
(343434)747777 4-64-64-64-64-6343433

TatTatTatTata abababáabab nyáááán,n  a a KóKKósK  K.KKKK ú útú
földszinti, bútorozott laká
ra kiadó. 25000 Ft +rezs

ltp -----en e

átlagosgosgososos, fe
nyár: 4 222 MMM

0006
ás ttttééglé alakást
3-9-9-979- 20

Sürgősgősgősgősgős! Készpénzért vásárolnék 2 szo-
básbásbábásbá lakást 2. emeletig, nagy erkéllyel

zsi
Má
adó a Béla király krt.-en.
8121
EgyEgygg edüedüededüd lállállálllállólólólló höhöhö hölgylgylgylgylgy ré rrr szszsz
kononononnyháyháyháháhás ss ss ss ss szobobobobba ka a a iadiadiadadia ó. ó.ó.óó.
2131313366666
Tatabányán, Dózsakertb
lak

Dózzsakssss ertben 2 szobás, 2. emeleti, 
szészszészép áááállllallapotpotpotú lú lú lú akáakáakás es es eladdadadó zó zó zöldöldöldöldöveööveövezetzetzetzetzet-
benbenbenbee . Irááánáá yáryáryáryáryár: 55555,1 1 1 11 MFtMFtMFtMFtMFt. 06(06(06((06(30)0)0)))2232222 ----
97979727 0

0)367 7666000)
ás tégégéglégé ala

fogfofofofo adására is alkalmas. Irányár: 13,5
MFtFtFtFtFt. 06(70)367-7606( )
Bajonnnnn 115 m2-es, felújítandó, 4 szobbbás,ásás  
sziszisziszintententen s cs cs csalaaládiádiádiádiád  há há háház ez ez ez eladladladlada óó. óóó IIráII nyányányánynyár:r: r:r:r 7,97,97,97  
MFtMFtMFtMFtMFt. 06(06066 70)70)70)70)70)367367367366 -7575755777777( )
Eladóóó Dó Dó DóD D zsaaaakerkkerkerke tbetbetbeb nnn, a Va Va VVa Vadáadáadáa sz útoútoútoúú n nnn
4. emememememeleti, 2 szobás, erkélyes lakás. 
IráIráIrárárányár: 4,79 MFt.y , 06(30)454-4830( )

oszszszlszsz ányon, a városkskskskközpööö onthoz közel
aaadó dó dó dód 85 858585 m2-es ikerház áátlááá agog s állapot-
n, tttöbböbböbböbböbbfélfélfélfélféle fe fe fe fűtéűtéééési sisi si si lehlelelee etőetőetőetőet ségégégggelgelgelgegel, k, k, k, k, kbbbb. b
000 mmm22 kkkerttttttel.ll. LaLa LaLLakáskáskáskáskás b bbeszászáászás mítmmm ásaáásaásaása 2. 2 2

meeeeletig. Iránynyyáár: 12,9 MFtMFtMFtMFMFt. 06(606(70)7070)0

ban eladó egy 
67 767676767606
tán, aa GeGe GeGeGesztsss enynynyyyefaefaefaefef sorb

potú,, , obás lakás eladó.
ányáyáyáyáy r: 4,49 MFt.yyyy , 06(06060606 70)716-8151( )
oooooszlszlszlz ányááá ban, a Rákóccccczi zzz úton igénye-
nnnn fefefefelújlújlújlújítoítoítoíított,tt,tt,tt, 22 2 szoszoszoszoz básbásbásb , , panoanoanooorámrámrámáá ás ás ás á
kkkkás elaeleladó.ddó. IrIrIrányányányn ár:ár:ár:ár:: 5, 5, 5, 5, 5,5 M5 M5 M5 MFFFt.F 06(66606 70)707077
66666-9236

lá JJJJááánoáá s utcában
es családi ház

Tatán, a buszvégállomás mellett 80 m2, 
teljesen felújított, két bejárattal rendel-
kező üzlethelyiy ség bérbeadó. 06(70) 
62862628-686868-6880600

A KA KA KA KA Kormrmrmrmrmányányányányányhivvvvatatataal közközközközvetveveveve leneee  szszszszom-om-om-o
szédságában 82 m²-----es es esess helyiség üzlet
vagy iroda részére kiadó, eladó 06 
(30)927-4771

potú, 22222 ee. emeletieti 1, 11 sz s s  obá

oszszlszlszszlányban, az Arany Jy Jy Jy y 
adó felellllújíújíúújíú tandó, 6777767 m m²mmm -

4,5 MFt. 06
0)46464646469-3486)

örrrrrnyényényényény n jó állapotú, 3 sszss obás családi 
zzzz elllladóadóadóadóadó 131313 1358 5858 85 mmm2-es-es-eses ke ke keerttrrtt lel. Ir IrIrányánánányn ár:ár:rárr
,5 MMMMFt.FFt, 06(06(06(70)70)70)0)0 716716716717 -94949944331( )
ttttabáabáabáabáa ányáán, aaaa SáSá SáSáágvári útoútoútoúton nn nn nn nagyagyagyaa on ononoo
é  felújított, 2 szobásssss, erkélyes, 3.

orzattal eladó.
70)716 9281

nagy pincével, bármilyen tevékenységre 
kiadó vagy eladó.gy 06(20)942-2607( )
Tatabányán, a Fő téren 40 m2-es üzlet-
helyissyisség ég g kiadó.dó.dó.dó.dó. 06(((20)))5235-592

IroIroIroIroIrodákdákdákdákdák kiakiakiakiaiadókóóóó  TaTTT tabaaa ányányáná ánán,án,ánn,  a KorKorKorKorK mánmánmánánmány---
hivatallal szemben. TTTataataataatatabbbánb ya, Károlyi
Mihály út 1. 06(20)934-9296

tt lakááás ees es elaladla ó. IráIrIrányánnn r: 4

épepenpenee  felújított, 2 szobááá
meletti li li li akáaa s teljes s búbútbúbb o
á á 6 9999 MF 06(7

dó. Irányár: 5 
Ft. 06(70)469- 333333363333( )
ommmárom-Szőnyben eeeladó vállalko-
ssssra alkalkalkaalkalmalmalmalmalmas s s s épüépüpüépületletletlete , k, k, k, ocsococscc mama és éséés ABCCC
yyyybenbenen a  a a a teteltett epüepüepülésléslésés kö kö kök közeepepén.én.én.én  IIrIII ányányányányányár:áááá  
,29 29 29 MFtMFtMFtMFt. , 0006(70)70)70)700 71671671677 -81-81-818 77677( )

ommmmárom-Szőny csendes es es ses családi há-
es, felújítandó

9 5 MFt

Készpénzért autóját, teherautóját meg
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! 06(30)729-6112

Á L LÁ L LÁ L LÁ L LÁ Á SÁ SSÁ SS

AWIAWIAWIAWIAWI hehe heegesgesgesgesesztőtőtőt t ééés fffforrorrorraaszaaa tóttóttóttót feeeelveeeeszüszüszüüszünk.kk.k  
06(30)396-0976, 0606060606(((30( )870-7378( ) , ( )

Redőnyök szereléséhez alvállalkozót k
keresek 06(30)228 2462

meleti gggggararzar onlllakáakáakákk s elad

ommmároááá m-Szőny csende
s övvvvvezeezez tében 76 mmm222-e
aládi há elaee dóóó Irán á

A L B É RRR LRR E T

eee fi zeszesesesesse e e albérletét, t,t, fi zessessessese e se se sajáajáajáát lakááá-
t heeeelyeyeyeetteteteee. LLLakáakáakáshoshoshoshohoz jz jz jzz juthttht at aa akáakáakááár ör ör öönererere ő
llllkül isisis. 06(06(6(30)30)30)0)223223223223223-9797979 202020202(( )

erreeseee k albérletet a Sárbbberererkerer i ltp-en és k
06(20)483-

ÁllÁÁÁlÁl atgatataa ondondondondondozózóozóói mumumumunkankankannkalehlehlehehl etőetőetőetetőségéééé ek ek ek ek dándádáád i-i-i-i-
ai tehenészetekben, ssssertertertertrtéééshé izlaldákban 
angol nyelvtudással.
www andreasagro com

számítógépen word, exel, outlook isme-
rete, jó kommunikációs készség. Előny: a 
kereskedelmi gyakorlat. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzjzzjzzj al:aa  tatabanya@drpadlo.hu

a között))t)

ereeesek albérletet a Sárbk
Kodádááály lyly y y tér közelébeeeeen.n.n. nn
009

ő ő ő térrrrreeeen, a Centrum Árururururuházhházzalzal sz em-
n föfföföldsldsdsldsszinzinzinzininti,ti,ti,tit  2,2,2 5 s5 s5 s5 s5 szozobzozozo ás ás ás ás lakkkkkás ás ás s kiakiakkiakiaddó ddd
ccccembmbmbmber ererr közközközö epépétőltőltőltőltől. 4444450500000 F0 F0 FFt/ht/ht/ht/ ó +óó +ó +rre-r
i +++2++ hó kaució. 06(30)30)30)30)0 977-0499)

atlan lakás ki-
06(20)926-

g
vesz (alapbér+jutaék). 06(30)334-
5262

Gyártósori dolgozó (operátor) mun-
katársat keresünk! Elvárások: min. 8

a kia ezsi/hó +2 havi
aucicióciócióc . 06(30)398888-18--- 23

Slágergergergerg  termémémmékkekk  értékesítésére keeed-
vezvezvezvezv ő jő jő jő utautautauu léklékléklékl kalkalalka , a, a, aalkalkalkaalmilmilmilmi m mu mumum nkánknknn rra rrr kolkolkolkol--
léglégléglégákaákaáákat kt kt kkkereereereeree sünsünsünüünkk. k. 06(06(06(06((30)30)30)303 2612612612261-07-07-07070753333

a kiadó.dó.dó.óó 25 252 00000 Ft FtFt +r + ezs

i +++2++  hó kaució. 06(3(
ásféléléléll sz  obás, bútorooozazazzz
ó a Béla ka ka kkkiráirirr ly krtkrtkrtkrtkrt -en

kás kkkiakk dó. 30000 Ft FFF  + rezsi, 2 havi 
uciciócicic . 06(30)849-2-27-2-22 27

tatabanya@pannonwork.hu e-mailen.
Nysz.: 481/2011-5100-857

y ,
kás kiakiakiaaddó 30000000000 Ft +



Márkafüggetlen autószervíz jól képzett 
autószerelőt azonnali kezdéssel fel-
vesz. 06(20)539-5502

Minőségügyi mérnököt keresünk Győr-
ben történő munkavégzésre. Feltétel: 
német nyelv társalgási szintű ismerete, 
autóipari tapasztalat, BEON rendszer 
ismerete. Fényképes szakmai önélet-
rajzot az info@minosegellenorzes.com 
címre várunk.

CNC megmunkáló központra önállóan 
dolgozni tudó marós szakembert kere-
sek tatabányai munkahelyre NCT vezér-
lés ismerete szükséges. 06(30)902-
0260

V E G Y E S

Kézi szerszámokat, kulcsokat, fogókat, 
kalapácsokat, satukat, üllőket, eszter-
gakéseket, kisgépeket vásárolnék. 

06(20)415-3873
A “Jószerencsét” HE december 8-án 
8.30 kezdettel küldött-közgyűlést tart a 
Puskin Kultúrházban!
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
Dióbél eladó. 06(30)226-7445
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, dinamót, műszerészeszter-
gát, marót, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 06(70)624-5475
Dióbelet és héjas diót vásárolunk. 
Vitako Kft. Csorna 06(30)560-6140

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

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
Kéményfelújítás.hu 06(30)510-2328
Mindennemű kőművesmunkát válla-
lunk, zéró alkohol! 06(20)986-7630
Teljeskörű ház-, lakásfelújítás garan-
ciával, határidőre! 06(70)642-5152

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

Panelházi beltéri ajtó csere igény sze-
rint, asztalos munkák. 06(20)253-
8844
Autópolírozás olcsón! 06(20)325-
5608

Lakásfelújítás kedvezménnyel. 06 
(20)560-1432

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, német nyelvtanítás, korrepetálás 
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 műkö-
dő társközvetítő irodámat Tatán. Szil-
veszterezz velünk! 06(34)487-272, 
06(30)377-5258
Nagyon csinos, vonzó nő Téged keres. 

06(70)279-2020
Vidéki hölgy társat keres 45 éves korig. 

06(30)531-9309
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.
30 éves, teltkarcsú hölgy keresi hűsé-
ges párját 45 éves kortól. 06(30)720-
2390

Ingyen apróhirdetés – www.infotatabanya.hu 152013. december 6.

Redőny, reluxa és minden, ami árnyé-
kolás, szerelés, javítás! Akár 40%-os 
engedménnyel, részletre is! 06 
(20)978-7420, 06(34)316-325 este 
(2013.12.01-12.20.)

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)997-0531Játékos 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

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

Az Ablakgyár Tatabánya Kft. jó fi zikumú
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐT keres.
Pozícióval szembeni ELVÁRÁS: 
• B kategóriás jogosítvány, 
• targoncavezetői jogosítvány, 
• minimum szakmunkás végzettség, 
ELŐNY: asztalosipari szakképzettség.

Fényképes önéletrajzokat: 
ablak@ablakgyartatabanya.hu 

e-mail címre várjuk.

Hostess munka diákok részére (Ta-
tabánya)! A MŰISZ Iskolaszövetkezet 
nappali tagozatos diákok jelentkezé-
sét várja bankfi ókban történő host/
hostess munkára december 2-23. 
közötti időszakra. Heti 2-3 nap 
vállalása elvárás. Bér: 750 Ft/óra. 
Munkaidő: 8.00-17.00. Jelentkezés a 
06(20)463-5353-as telefonszámon, 
vagy a jozsi@muisz.hu címre küldött 
önéletrajzzal. (tárgy: hostess_tata-
bánya)

Tapasztalattal rendelkező szakácsot 
és munkájára igényes kézilányt azon-
nali kezdéssel felveszünk. Fényképes 
önéletrajzok: jozsobe@gmail.com

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.

I M P R E S S Z U M

Az AAAblblblblblakaakaka gygygyyyár TTTataa abánáánányayayayy  KKKKKftfff . jójjj  fi zikumúú
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐT keres.
Pozícióval ssssszezezezezembeni ELVÁRÁS: 
• BBBBB kateteteet gógógóg riás jogosítvány

MárMárá kafafafüggüggüggetletletlt enenn au auauutósósósóó zerzerzerrrvízvízvízvízvíz jójójól kkképzépzépzpzettettetttet  
autószerelőt azonnnnnalalaliala  kezdéssel fel-
vesvesvesvesve z. 06(20))))53953953953953 -5502
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Száraz, konyhakész, minőségi tűzifa
télen-nyáron a legjobb áron

Fényképes önéletrajzokat:y p j
ablak@ablakgyartatabanya.hu 
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Minőséőséőséőős güggggyiiyiyiy mmmérnököt keresünk Győr

gakéseket, kisgépeket vá
06(20)415-3873( )

A “Jószerencsét” HE december 8-án
8.38.3.3.30 kkezdezdezdezdezdettel küldött-közggggyűlűlléstééé  tart a
PusPusPusPususkinkinkinkinkin Ku KuKuKuKultúltúlltúltúrhárhárhárházbaazbaaan!!!n!!
TűzTűzTűzTűzű ifaifaifafaif akak akakciócióciócióó a a késkékékéé zlezlezlezz t et et et rejrejrejrejéigéigéigéiéi !!! T! ölgölgölgöölgy éy éy éy éy éss
cser 1 m3: 12000 F0 F0 F0 Fttt, t kugliba: 2000 Ft/100
kg (20 Ft/kg), konyhakészen: 2200 Ft/100
kg (22 Ft/kg) 06(30) 268 1

közközözközözöttöttötöt i iidősdősdősősszakzzzz ra. Heti 2-3 nap 
vállalása elvárás.ásásásá  Bér: 750 Ft/óra. 
MunMMMM kaidő: 8.00-1117.11 00. Jelentkezés a 
06(06(06(06(06(20)220)20)0 4634634644 -535353-5353-535353 as asas ss teleelefoefoefoefoefonsznsznszn ámoámoámoámoámonnn, n
vagvaga y aaa jo  jozsizsisi@mu@m@m@m@m issz.hu.hu.huhuhu c ccíc mremremremremre kü kü küküküldöldlddd tt tttttt
önéletrajajzzzal. (tárgyrgyrgyygy::: hostostostostos essssesss tata_tata-tatata
bánya)

j ot aa o@ g
címímcímcímcímre várunkkk.

CNCCNCCNCN megmunkálóló óló ó központra önállóan
dolgozozozozozninn tududdudó mó mó mó arós szakembert kere-

, p
Ft/kg és mindenféle régi ha

06(20)541-3654( )
DióDii bél eleladóaaaa . 06(30)226-744445( )
Vásásásásásároároároároár lnélnélnélnélnékkk lala lalaakatkatkatak os,os,oss  bá bá bább dogdogddogdogos ss s gépgépgépgépgé ekeekekk tttkkk
élhéléllél ajlajajaa ítótóóóót, ,  fúrfúrfúrrrógéógéógéógépetetete , g, g, gépspppp atuatuaatut, t,t,t, ülllllőt,őt,tőt,őt  COCOCOCOC
hhegesztőtőő d, dd ainainaamótmótmótmótmó , műszű eréészeszter-
gát, marót, kompresszort, invertert, kis
gépeket. 06(70)624-5475

TapTTTa asztalattal reeeeendenn lkező szakácsot
és és és ésé munmumunu kájkájkájk áraáraárara igig igig igényényényénényeseses e kézézkéziláiláiláiláánytnytnytny azaz azazon-on-on-ono
nalnaa i k ki kezdz éssésséssssel elelee felfefefe vesvesesveszünzünnzünkkk. k FénFénFénFénnykéykéykéy épespespesss 

éönéélet ajrajzzok: jjjozsobeobeobeobebe@gm@@gm@gmmailaaaail coco.commm

yyyyyenenenene aa aaprprprróhóhóóhó iriririrdededededetétététét sss s ––– – wwwwwwwwwww.wwww inininnnfofofofootatatatatatatataaabababab nynynynynyaa.aaa huhuhuhhu

36 30 998
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Reddőőőnyő , rrreluelueluelue xa aaa 3030-30-303 40%40%40%40%4 os-oso-os-o ke kekedvedvedveved zz-z-
ménnyel. .  AAmAmíAA g a készlet tart! 06(20) 
927-54-54-5454-5400000

n, iiiinnngyn en 
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égi tűzifa afa 
n ingngngyen

ásárárolnék

00 
327272772

lokok okoko 8500
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KádKádádddfénfénfénfénfényezyeye ééséé  gaggg ranranranranr ciácciáciávalvavav ! 06(06(06(606(20)20)20)20)20) 
926-2060 0000 wwwwwwwww .kakk dffdfenyezes.com

Számítítítíttógógéóóó pek javítása, ingyenes ki-k
szászászáázálllál ssal hétvégén és ünnepnapokon

KÖLTÖZTETÉST
vállalunk! 

060606060 (3(3(330)0)0)999999999 7-7-7-7 050505050 313131313özzzök kk kk kedkkkk -
ww.konkonkononde.de.dede.de

200 Ft/10/10/10//1 00
32777

agyaaaaatékttétté ot

ss s

ássssáároáá lunk.
560560560560560-61-6-666 40

Költözöztözözöztetettete és! 06(30)359-7853( )

Panelházi beltéri ajtó csere 
rinrrintt, tt aszaszaszaa talttalos osos oos munmum kákkákkákákká . 0000
88488488488844444
AutAutópopoópopolírlírlírlírlírozázáásss ol olcscsócs n! nn! 00
5608

Ács, b
(30)7

Gyógy

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

vertert, kiiss

KölKöKöK töztetés. 06(20)341-8993

Takarítást vállalokkkk! 0
45745745745774444

iFriFriFrissíssssss tttő tetetetetest-st-st-s  és éséésés háhá háháhátmamamam sszsszsszszsszá
(20)2222225-5-45-55 574

www.
06BÚTÚÚTÚTÚTORKÉSZÍTÉS

MÉRMÉRMÉRMM ETRRRE!
LaLaLapLaL szaszaszas abásásássszatzatzatzatzat, b, bbbarkrkrkrkkácsácsácsácsácsbobolboobo t t t t

LamLamLamammifoifoifofoorg rgrg gg KftKftKftKftKft. . . 
Tatabáabáabáabábánya, Deák F. út 8/A.

06(06(06(06(06(220)20202 964-4212, 06(34)324-235

cseréje, hőszivárgás mérése. 06(30)
2944444-60-6-6-6-6 22

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 comfi

Vasaláaláaláalálást vállalok Tatabánya és környé-
kén. 06(0000 30)242-5322( )
KémKémKéményénénn felfelelf lújíújítástás.hu.h.hy j 06(606(30))))5100-23-2-2 2888( )
MinMinMinM dendendended nemememe ű kőkkkk művművművművművesmsmsmmmunknnn át átátá válválválválválla-la-la-la-
llunkkkk, k zézézérzézé ó aó aó alkolkoooholhooloo !! !, 06(06(06(060 20)20)20)2 9868698688 -7676-76663033033( )
Teljeskörűűűű ház-, lakásfelújítás garan-
ciávalll, h, h, h, h, határidőre! 06(70)642-5152

j ( )
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 kedd nnnn és pénteken 14-20 óráig.
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aaaaait nenenenene dobja ki, elég hhahaha sz szigeigeetel-
Zárr, v, vasaasaasaasaasalatl tatata  ja jajavítvítívítvítás,ásásás,ás  hő hő hőszisziszis getgetgetetetelteleltel
sssssereee!! ! 06(06(06(0 20))20)99399399393993-79-7-7-79- 87777

O K TO K T A T Á S

MatMaMaMaMa emaemaemaatikkkkkábóbóbóbb l  k   orroororo epeepeepeepeepetáltt ástástástástt vá vá vá vávállallallallaloklokllokl . 
06(060606(20)2020)0 561615616161 7373-7373424242242( )

Német nyelvterületre készülő munka-
vállalóknak speciális nyelvtanfolyam 

bááádoá gos, tetőfedő munkkkkkáák.áák  06 báddoddd gos, tetőfedő munk
20-7777731737737

felúlúlújítjítttásásásás ke ke kekedvedvedved zmézmézmézméménnynnynn el.ee  06 0606 06
666660-11432432

ból általános iskola felső tagozatosok-
nak. 06(30)501-7274

T Á R S K EKKK R E S É S

KerKeKeressesesese eeeee 166616 évévé e ee e redrerer ménménménményeseee en eenee műműműkmű ö---
dődő dő tárátártárskösköskösk zvezvezvevetíttíttíttt ő iőő iőő irodrodrododrodámaámaámamat Tt Tt Tt TTatáatáatáatáánnn. SzSzSziSzz l--l-l-
veszterezz velünk! 06(6(6((334)3 487-272, 
06(30)377-5258( )
N i ó ő Té d k

ymasssssss zázs, spo mrtmmmmasszázs. Ház-
s mmemm gyek! Téli akciciciciiós óó bérletek 
atatatattók.kk.kk. 06(20)547-411111212122

aaabbbanba ya.hu 

ymassssssszázázzáz s sportmrtmrtmrttmassz

.akkkkkkugkkkk yorsszerviztataaaaa
(34)331331331331331-695

kal társalogna, sétálgatva ismerkedne, 
barátkozna egy húszas éveiben járó 
fi atal, aki a taseba@freemail.hu e-mail 
címcícíí re várrrrja ja a a lányánynyányányoook oo érdeklődését.j y
30 30 30 30 0 évevvvv s, sss teleee tkakakakkarcsrcrcrcr ú hú úú ölgölgölgö y ky ky kkereereereeeresi si  hűhűhűshű é---
gesgesgeses pá pápáp rjárjárjáj t 4t 4t 45 é5 é5 é5 éévesvesvese ko kokkok rtórtórtótt l.l. l. 06(06(06(06(06 30)30)30)03 72072072020---
2390

j g p
Országos Laphálózat tagja.

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

Web:WeWebWeb  www.www.www.wwwszuppppperinerie fo.hu 
E-maE-mE-mmm ilililil: kookokoomaromaromaroa m@szm@sm@sm@s@s uperuperuperuperperinfoinfoinfoinfofo.huhuhuhuu

etiHetiHetiet  pél pélpépépé dánydánydánydányd számzámzámzámzám:: 500 500 50000 0000000
Terjesztési területeeteeteeteetek: 

Tatabánya, Tata, Komárom, Oroszlány,
Vértesszőlős, Környe, Tarján, Héreg, Tardos, 

y
Szerkesztõségünk a jogszabályokba

ütközõ, etikailag kifogásolható
hirdetések közlésétõl elzárkózik, 

a mea mea megjelgjelgjelent hirdhirdhirdhirdhirdetések tartalmáért
felefeefee lõssõssõssõõ égetégetégetéget nemeee  válvv lal.lalalal  
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Hozzávalók: - 2,5 dl édes vörös-
bor - 2,5 dl édes fehérbor - 1,5 dl 
rum - 5 dl víz - 30 dkg cukor - 1 
rúd fahéj - 2 szem csillagánizs - 2 
db citrom - 2 db narancs. Elkészí-
tés: A gyümölcsöket jól megmos-
suk, letörölgetjük, majd mindegyi-
ket nagyon vékonyan meghámoz-
zuk úgy, hogy a fehér részéből sem-
mi ne maradjon rajta.

Egy edénybe feltesszük forrni a 
vizet a gyümölcshéjakkal és a fű-

szerekkel. Amikor már forr, hozzá-
öntjük az alkoholokat is. Beleszórjuk 
a cukrot, és éppen csak forráspon-
tig melegítjük. Ezután belefacsarjuk 
a 2 narancs és citrom levét. Belete-
szünk még pár kockára vágott na-
rancsdarabot is, majd még forrón 
poharakba töltjük.

Karácsonyi puncs

fotó: pinterest.com

KéKéKépgggaala érééé iáiiákk kkk – wwwwwwwwwww.wwww ininininnfofofoootatataatatatatatababababanynynynya.a.a.a.a.huhuhuhuhupg y

HozHozHHo závzávzávzávzávalóalóalóalóalók: kkkk - 2- - -- ,5 ,5 5,5 ,5 dl dl dl édeddd s vs vs vs vs vörööröörööröörös---
bor - 2,52,52,52,, dldl dldl édéé édesees fehfehfehérbérbé bérboror o 11- 11 5,5 55 dldddl 
rummmm - 5 dl víz - 30 dkg cukor - 1 
úd f héj 2 ill á i 2

EgyEgygyEgygy ed ed edededénnnnybe bebe bebe felelfelfelf testestestes
vizizvizzzet et et ett a gggyümyümyümü ölcöö shéshéshéjakjjakjja

KKKKKaaaaarácsooony

ketkekekeke  nagyon vékonyan meghámoz-
zukkkk ú ú úg úú y, hogy a fehér részéből sem-
mimimi mi nenene mmarm adjadjadjadd on on ooo rajrajrajjta.ta.ta.aa fotfotfotff ó: : : pppp

i csácsssoo

, pp p
tig melegítjük. Ezután belefacsarjuk 
a 2 narancs s s és és citrom levét. Belete-

üszüszüsz nnk n mégmégmégmégmég pá pá pá pá pár kr kr kr kr kockockockocc áraáraáraáraára vá vá vá váv gotgoogoo t nnna-aa-a-a
ranrana csdcsdcsdc araaraaraararabotbotbottbot isisisisis, m, m, mmajdajdajdajdajd mémé mémmég ffg fforrorrorroro ón nnn
poharakba töltjük.


