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LAKÁST VÁSÁROLNÉK

AZONNALI 
KÉSZPÉNZ

kifizetéssel.

Várom jelentkezését
az alábbi

telefonszámon:

06 30 730 36 70

LLLLLAAAAAKKKKKÁST VÁSÁROLNÉK

kifizetésseeeelllll.

az alábbi
tttteeeeelllleeeeefffffooooonnnnnssssszzzzzááááámmmmmooooonnnnn::::
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Az egészség az egyik legna-
gyobb kincs az ember életében, 
éppen ezért annak megőrzésé-
ért sokat kell tenni. 

Tatabánya önkormányzata el-
indítja a négy éves Egészséges 
Tatabányáért Programot.

A DR. CARD egészségkártyát 
az önkormányzat ingyenesen 
biztosítja a város összes általá-
nos- és középiskolás diákjának, 
valamint a pedagógusának, illet-
ve a polgármesteri hivatal dolgo-
zóinak. Ez a kártya lehetővé teszi, 
hogy egy esetleges vészhelyzet-
ben a mentőorvosok, kezelőor-
vosok azonnal hozzájussanak a 
páciens sürgősségi kezelésé-

hez szükséges információkhoz.
Az idei „A mozgás éve” már is-
mert és folyamatosan igénybe 
vehető közösségi sportrendez-

vények sorából öt eseményre fó-
kuszál, ezek a Gerecse 50 tel-
jesítménytúra, a Kihívás Nap-
ja, egy tömegeket megmozga-
tó futóverseny, az Autómentes 
Naphoz kapcsolódó kerékpá-
ros esemény, valamint egy te-
remsport fesztivál. „A mozgás 
éve” rendezvényeiről folyama-
tos és széleskörű tájékoztatás 
lesz a helyi sajtón és a világhá-
lón keresztül. 
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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 PLEXI ÉS MÛANYAG 
LAPOK MÉRETRELAPOK MÉRETRE

VÁGÁSA, HAJLÍTÁSA
üregkamrás, polikarbonát lemezek 

értékesítése, elõtetõk, teraszok 
teljes körû kivitelezése.

FÉMMEGMUNKÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK.

AKCIÓ!
MÉRETRE VÁGÁS

• 10 mm, 2 oldalú, UV védett
polikarbonát lemez bruttó

3.850 Ft/mFt/m22

Az akció a készlet erejéig tart, az árak az áfát tartalmazzák! 

Bővebben: www.infotatabanya.hu

Az egészséges Tatabányáért program!

Az egészség azazazaza  egyikikik legna-
gygygygyyobooo b kincs s s azazazaza  ember életében,

hhehh z szükkkkségegegegegess ss infformációóókhkhkhkhoz
Az idei „A mozgás éve” már i
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2890 Tata Szomódi út 8
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AKKKKCCCCIÓ!AKKKKCCCIÓ!
MÉMÉMÉMÉMÉRERERERERETRTRTRTRTRE E E E VÁVÁVÁVÁVÁGÁGÁGÁGÁGÁSSSS

• 10 mm, 2 oldalú, UVUVUUVUV védett
polikarbonát lemez bruttó

VÁGÁSA, HAJLÍTÁSAVÁGÁSA, HAJLÍTÁSA
üregkamrás, polikarbonát lemezek üregkamrás, polikarbonát lemezek 

értékesítéseeee, e, eelõtetõk, teraszok értékesítéseeee, e, eelõtetõk, teraszok 
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FÉMMEGMUNKNKNKN ÁLÓFÉMMEGMUNKNNKÁLÓ
TEVÉKENYSÉGEKTEVÉKENYSÉGEK
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Tatabánya-Bánhidán 
Kossuth u. 71–73. (Bútor udvar)

Tel.: 34/301-417 

HASZNÁLT
BÚTOROK,

HÁZTARTÁSI GÉPEK
NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
FOTÓGALÉRIA:

 www.infotatabanya.hu
(cégregiszter: garzon)

2012-ES FELTÉTELEKKEL, MÉG
PIACKÉPES SZAKMA SZEREZHETŐ 

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk 
a Tatabánya, Komáromi út 73, fsz. 3-as címen.

A telefonszámok:
06(34)745-781, 06(20)440-5421

2013. közepétől bővülnek az oktatási anyagok, 
így drágul a képzés is.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSUNK 
az álláskeresési segítség.

 Nyilvántartási szám: 00704-2011

TARGONCAVEZETŐ
szaktanfolyamán.

• A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 31 582 06 0010 31 05 
• A szakképesítés megnevezése: Targoncavezető
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:                               
• 8. évfolyam alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
• Egészségügyi alkalmasság

Az OKJ-s végzettség megszerzése után 
gépkezelői jogosítványt szerezhet

MIND A HÁROM GÉPTÍPUSRA.

PIPPPP ACKÉPES SZAKMAPIPPP ACKÉPES SZAKMA
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐ

szszszszszsszsszszszzzaaakakaakakakakakaaaaaakaaaaaaaaaaaakaaakakaaaaaaakaaaaaaaakaaktatataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannfnnfnfnfnfnffffffffnfnffnfnnfnnnnfnfffnnnnnnnnnnffnffnfnffoolooooooloooloooooooo yayayayayayayayayayayayamámámámámáámmámámámámmámáámámmmmmmmmmmmmmmámámmm n.n.n.nn.n.n.n.n..n..
• A szszszzzakkaaa képépppepepepepeeepeeppeeeeeeeeppeeesísísíssísísísísísítsítítsísíssíítssísísísísíííssssssssss és és és azoazoazoazoonosnosnosnososssosítítítítóttótótótóóóótóítóítóóóótóóóítótóóóóóótttóítt  (O (O (O (OKJKKJJJ)J)J)KJJ)J)KJ)JJ  s     s s sszzzz zámaámaámaámaámamaámaámaámaámamám : 3: 3: 3:::: 3: 33: 3:: 1 51 51 51 51 58282 82 82 82 82 82 06 06 060606 00000001010111001000011010 10 1000 10 10000000
• AAAAA ss szss akkakképppepepepeeeeeeeepeeeppepppeepessssssítsítsítsítssssssssítssssssssss és és és és megmegmegmegmeggeggnnnevnevnnevennevezéezéezéezéezése:sese:sese: TarTaTarTarTararrrTaargongongonngo cacacacacaaaaavvvvvavavvavvaavvaa eeeeeeeee
AAA JELENTKEZÉS FELTÉTELE

A A A jejejeelelelelelentnttntnnn kkekekekekk zééééééééééééézézééseseseseeeeeeesessssssesseeeseeseeesesesesesekekekekekekekekekekekekekekeeeeeeeeekekekekekkekekkkeekekkekekkekekkeeketttttttttttttt ttt t fofoooffffffoooofoffoofofooooooooooooooolylylylylyyyyyyyyyyyyylyyyyllyylyyyyylllllyllyllyyyyyyyyyyyamamamamamamamamamammmmmammmaaaaaaaaaammmmmammmamamammmmammmmmmmmmmatatatatatatatatatatatataaataatataatttatatttttttaatatttaaataataaaaa ooosoosoosososososoooosooo anananananananananaananaanananannnnanannannnaa  vvvvvv vvv vvvvvv vvvvvvvvvvvááááááááááááááááááááááááááá
aaaa a TaTaT tatatatabábábábáánynynyyya,a,a,a,a, KK KK Komomomomomáráááá omomomomomi i i útútúútú  777773,3333  fszszszszsz. .. 3-3-3-asasasass 

A A telefonszáááááázámok::::::::
06(34)745-781, 06(20)440 5421

gég pkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeezezeeeezezezezezeezeeezeeeeeezeeee eleleeeleleelleelelellőiőiőiőőőiőiőőiőiőiőőiőiőiii  jojojojojjjjjjjjjjj gogogogosísísísítttt
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az álláskeresés
Nyilvlvánlvvv tartási szászám: 00704-2011 
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HASZNÁLT
BÚTOROK,

HÁHÁÁHÁH ZTZTZTZTTARARARARARTÁTÁTÁTÁSISISISSI GG GGGÉPÉÉPÉPÉPEKEKEKKEK
,

NANANANAN GYGYGYY
VÁLASZTÉÉÉÉÉKKKBK AN!

FOTÓGALÉRIA:

EI:                                       
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Tel.: 34/301 417 (200)00 440 4544421
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INGATLAN
www.heredikft.hu

FELÚJÍTÁSKÖZVETÍTÉS
Tatabánya: 06(20)935 3633

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

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

Tatai családi ház nagy kerttel és ext-
rákkal külföldi kiküldetés miatt, piaci ár 
alatt 22,8 MFt-ért eladó.  06(30)547-
0874

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

Sárberekben 2 szoba hallos lakás 
négyemeletesben, a Tesco közelében, 
mélyen ár alatt 4,4 MFt-ért, akár önerő 
nélkül, eladó. 06(70)206-5586

TIT tanfolyamok 
indulnak februárban!

Jelentkezés, felvilágosítás: 
TATABÁNYA, Kossuth L. u. 106. 

Tel.: 34/310-326, 311-519, email: szakma.tit@chello.hu
Nyt. szám: 02-0006-04 Akkreditációs szám: 1435

R é s z l e t fi z e t é s i  l e h e t õ s é g !

– Targoncavezető 

– Földmunkagépkezelő

– Emelőgépkezelő

– Hegesztő

– Fakitermelő

– Motorfűrészkezelő

– Kisteljesítményű 
kazánfűtő

– Olaj- és gáztüzelő-
berendezés kezelő

– Tűzvédelmi szak-
vizsgák

– Mérlegképes könyvelő

– Teherkötöző és 
kisgépkezelő vizsgák

– Uszodamester (OKJ-s is)

– Hűtőberendezés kezelő

– Kereskedő-boltvezető

– Bolti eladó

– Vendéglős

– Valutapénztáros

– Pénzügyi és számviteli 
ügyintéző

– Személyügyi ügyintéző

– Közbeszerzési referens

– Fürdőüzemi gépkezelő

– Tisztítás-technológiai 
szakmunkás

– Regisztrált mérleg-
képes könyvelők 
kötelező továbbképzése

TIT nyelvtanfolyamok
indulnak februárban!

Jelentkezés, 
felvilágosítás: 
TATABÁNYA,

Kossuth L. u. 106. 
Tel.: 34/310-326, 311-519

Nyt. szám: 02-0006-04
Akkreditációs szám: 1435

Részletfi zetési 
lehetõség!

– angol kezdő

– angol középhaladó

– angol haladó 1

– angol haladó 2

– német kezdő

– német középhaladó

– német haladó

– angol és német

 nyelvvizsga előkészítő

INGYENES
szintfelméréssel, normál és 
kiscsoportos formában is!

TATABÁNYÁN, 
a Károlyi Mihály úton 

IRODÁK és ÜZLETHELYISÉGEK
kiadók.

Telefon: 06(20)934-9296

IPARI ÉPÍTÉSI 
telek eladó Tatabányán! 

Ár: 2900 Ft+áfa/m2 
(bruttó 3683 Ft)

06(30)300-6403

alatt 2222,222222 8 M88 88 Ft-ért eladó. 06(30)547-
0874

É Í ÉIPARI ÉPÍTÉSI
telek eladó Tatabányán!

Ár: 2900 Ft+áfa/m
y

2

(bruttó 3683 Ft)
06(30)300 6403

Tatán most épülő, új, 85 m2-e
szobás családi házak ör

ár: 6,9 MFt. Ház ár: 14,9
(20)328-9636

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

Közvetítés díja: ingatlan eladási árának bruttó 3,81%

hhalhhh los lakás
sscscoscs  kökökököközelee ében, ,,
értt, a, akárkárkárárá  ön önönönönerőerőerőerő
20620620622206 55-55-555558666686

Telefon: 06(20)9

T

rban! 
erccrcrecc  a tópart-
eeeees aaaautóuuuu pályá-
terterteraszaszaszz, p, p, p, p, padladladladlad ó-ó-ó-óó
gygggg intntézéézéz s!!!!!! 15155 
átítítíttíratás. Teleklel  
9 MMMMFt +36 

– Motorfűrészk

– ––– – KiKiKiKiKistststststeleee jejejejejesísísísísítmtmmtmtméééé
kakakakakazázázázánfnfnfnnfűtűtűtttőőőőő

– Olaj- és gázt
b d k

reg hhházáz áá áááráá

9 MMMFt.FFFF  

J l

R é s z l e

kisgépkezelő 

–  UsUsUsUsUszozozoz daaaaamemememmestsss eeee

– angol kezdő

– angol középhaladó

–– ananananngogogogogol llll hahaaalalalaladódóó 1 1

––– ananannngogoogool ll l l hahahaalaaaaadódódódó 2 222 

– német kezdddddőő

– német középhaladó

Részletfi zetési 
lehetõség!

INGYENES
szintfelméréssel, normál és
kikikikikiscscscscscsososoosopopopopoportrrtrtosososoos f f fororororormámámáám bababan nnn isisis!!!

TATABÁNYÁN,
a Károlyi Mihály úton 

IRIRIRIRODODODOODÁKÁÁKÁK éé éésss s ÜZÜZÜZÜZÜZÜZLELELEELELETHHHTHELELELELYYIYY SÉSÉSÉÉS GEGEGEGEKKKK
y yy

kiadók.
934-9296

kiadó
Telefon: 066(22(22(20)0)0 9

TIT t f l k

Kossuth L. u. 106. 
Tel.: 34/310-326, 311-519

Nyt. szám: 02-0006-04
AkkrkkrAkkrAkkrk editeditedited ációációációós szs szs szs s ám: ámám 1435435435435435

– g vezető 

– Földmunkagagagagagépkezelő

– – – EmEmEmEmEmelelelelelőgőgőgő épépépépépkekekekk zezezezz lőlőőő

– ––– HHHeH gegegeg szszs tőtőtőtőtő

F k l

kezelő

– Hűtőberendezés kezelő

– Kereskedő-boltvezető

– BoBoBoBoBoltltltltlti i i i eleleleleladadada óóóóó

–  VeVeVVV ndndndndndégégégéglőlőlőlől sssss

– Valutapénztáros

Pénzügyi és számviteligg

– TaTaTaTT rrgonononcacacacacavez

––– Fakitermelőőőőő

MoMM tottt rfffűűűrűű észk

bbbbeb rendezéséééé  kezelő

– Tűzvédelmimimimii s  zak-
viviviviizszszszszsgágágágág kkk

– –– MéMMérlrlrlegege kékékékéképpppep sss kökököökönynynynyveveveveelőlőllőlő

Teherkötözőőőő éé és 
vizsgák

– Fürdőüzemi gépkezelő

– Tisztítátát s-technológiai 
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I N G A T L A N

Nem tudja eladni lakását? Ingyenesen 
segítünk értékesíteni ingatlanát, hívjon 
bizalommal! 06(70)206-5586
Akár önerő nélkül is lakáshoz juthat! 
Banki hitelek, hitel kiváltás, Széchenyi 
hitel intézése. 06(70)206-5586
Tatabányán, központban, a Fő téren, 
buszmegálló mögött irodának, vállal-
kozásnak is alkalmas, 1,5 szobás, föld-
szinti lakás eladó. Irányár: 5,3 MFt.  
06(70)279-1921

Szákszenden komfortos, 3 szobás csa-
ládi ház rendezett kerttel, garázzsal el-
adó vagy tatabányai lakásra cserélhető. 

06(70)371-7187
Teremgarázzsal együtt, 3 szobás, jó el-
osztású lakás a Gerecse házban eladó. 
Irányár: 6 MFt. 06(70)279-1921
Áron alul! Tatabánya-Kertvárosban, a 
Szegfű utcában 80 m²-es, 2 szoba + 
nappalis, jó állapotú családi ház 806 
m²-es telken, garázzsal, gáz- és vegyes 
tüzelésű fűtéssel eladó. Irányár: 12 MFt. 

06(70)279-1921
Önerő nélkül! Dózsakertben, négyeme-
letesben 2 szobás, 4. emeleti lakás 
eladó. Irányár: 4,6 MFt. 06(70)206-
5586
Árzuhanás! Gál ltp.-en, téglaépületben 
2 szobás, 4. emeleti, nagy erkélyes, hő-
fokszabályzós, jó elosztású, redőnyös 
téglalakás eladó. Irányár: 4,8 MFt. 06 
(70)279-1921
Alsógallán 3 szobás családi ház + 
35 m²-es apartman 600 m²-es telken 
eladó. Irányár: 14,5 MFt. 06(70)279-
1921

Vadász úton 1. emeleti, 74 m²-es, 2 
beépített erkélyes, új nyílászárós, fű-
tésszabályos lakás négyemeletesben 
+ 15 m-re lévő, aknás garázs eladó. 
Irányár: 10,6 MFt. 06(70)279-1921 
Sárberekben, négyemeletesben 2. 
emeleti, 2 szoba hallos, nagy erkélyes, 
egyedi hőmennyiségmérős, igényesen 
felújított lakás eladó. Irányár: 6,99 MFt. 

06(20)326-2595
Tatabányán, Újvárosban, az Eszter-
gomi úton téglaépítésű, 3. emeleti, 
51 m2-es, 2 szobás, átlagos állapotú, 
parkettás, azonnal beköltözhető lakás 
áron alul eladó. Irányár: 4,9 MFt.  
06(20)958-9897
Mártírok úton földszinti, egyszobás, új 
nyílászárós lakás négyemeletes tég-
laépületben eladó. Irányár: 4,99 MFt. 

06(70)279-1921
Bánhidán 970 m²-es dupla telek eladó. 
Ár: 3,8 MFt. 06(70)632-9329
Sárberekben földszinti, 2 szobás, új 
konyhás lakás eladó. Irányár: 5 MFt.  
06(70)632-9329
Unió lakóparkban egyedi fűtés, 2 er-
kélyes, 2 szoba+nappalis lakás eladó. 
Irányár: 12 MFt. 06(70)632-9329
Jászai Mari úton 2 szobás, egyedi gáz-
fűtéses, felújított lakás eladó. Irányár: 
4,5 MFt. 06(70)632-9329
Ifjúmunkás úton 1.emeleti, 2 szobás, 
extrán felújított lakás eladó. Irányár: 
5,8 MFt. 06(70)632-9329
Eladó 2 szobás lakást keresek Tatabá-
nyán 6 MFt-ig! 06(30)424-1169

Béla király krt.-en, a főiskola mellett 1,5 
szobás, üres lakás frissen, igényesen 
felújítva eladó. 06(70)267-3233
Bánhidán 2 szobás, társasházi lakást 
kis kerttel, 1-1,5 szobás lakásra cserél-
nék. 06(70)270-2021
Sárberekben, négyemeletesben 2. 
emeleti, 3 szobás, nagy erkélyes lakás 
eladó. Irányár: 6,7 MFt. 06(70)279-
1921
Kós Károly úton 3. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, szép állapotú lakás eladó. 
Irányár: 4,99 MFt. 06(70)279-1921
Tatabányai, újépítésű, 3 szobás, egyedi 
fűtéses, 1. emeleti lakás áron alul tulaj-
donostól eladó 12,9 MFt. 06(20)201-
6471
Tatabányán 75 m²-es, 2 szobás, felújí-
tott családi ház garázzsal, melléképüle-
tekkel eladó. Irányár: 9 MFt. 06(20) 
220-5184
Eladó Alsógallán 112 m²-es, felújí-
tott, hőszigetelt, klímás, cirkofűtéses 
+cserépkályhás családi ház (4 szoba 
+konyha +étkező +terasz +pince). A 
726 m²-es telken garázs, alsóépület, 
fúrt kút, gyümölcsfák. Irányár: 20,9 
MFt. 06(30)754-6350, 06(34)321-
839
Eladó lakást keresek Bánhidai ltp.-en, 
Dózsakertben vagy Újvárosban kész-
pénzes fi zetéssel. 06(70)206-5586

Tatabánya-Dózsakertben magasföld-
szinti, felújított 1 + 2 félszobás lakás 
eladó. Ár: 7,7 MFt. 06(30)902-7876
Eladó Mártírok úti, földszinti, felújított, 
egyszobás, fűtésszabályozós lakás 
szigetelt négyemeletesben. Irányár: 
4,9 MFt. 06(20)454-5436
Köztársaság úton, a Szent Borbála tér 
mellett 1. emeleti, 2,5 szobás lakás el-
adó 6,2 MFt-ért. 06(70)206-5586
Tatán, zöldövezetben 3 szoba + nap-
palis sorházi lakás garázzsal eladó. Ta-
tabányai tömblakást beszámítok. 06 
(20)496-6515
Turulnál 2,6 MFt-os telek vízzel, villany-
nyal, 30 m²-es kis házzal, kerítve, most 
50 napig 2 MFt-ért! 06(30)914-
2617
Mártírok úton 1,5 szobás lakás 3,5 
MFt-ért eladó. 06(30)393-0139
Tatabánya-Kertvárosban (franciatömb) 
1+2 félszobás, 1. emeleti lakás eladó. 
Irányár: 5,8 MFt. 06(30)235-6121

Tatabányán, Kertvárosban 4 szobás, 
125 m²-es, két garázzsal családi ház el-
adó. Két tömblakást értékegyeztetéssel 
beszámítok. 06(70)312-7539
Sárberekben felújított, 3 szobás, igé-
nyes családi ház eladó. Irányár: 19,5 
MFt. 06(70)206-5586
Gál ltp.-en 2 szobás, nagy erkélyes la-
kás eladó 6,3 MFt. 06(30)424-1169
Kós Károly úton 2. emeleti, 1,5 szobás 
lakás sürgősen eladó 4,8 MFt-ért!  
06(70)206-5586
Tatabányán, Újvárosban 52 m2-es la-
kás eladó! Ár: 4,67 MFt. 06(30)813-
5219
Dózsakertben 3. emeleti, erkélyes tég-
lalakás eladó. Irányár: 6,35 MFt. 06 
(30)454-4830

Tatabánya újépítésű, Cseri lakóparkjá-
ban, mélyen új ára alatt, 38 m2-es, 1 
szobás, 3. emeleti lakás részben bú-
torozva eladó. Irányár: 7,99 MFt. 06 
(70)367-7577
Jó áron, sürgősen eladó Tatabánya-
Sárberekben, tízemeletes 4. emeletén 
2 szobás, összkomfortos lakás átla-
gos állapotban. Irányár: 3,9 MFt. 06 
(70)367-7606
2,5-3 szobás lakást vásárolnék Sárbe-
rekben vagy a Bánhidai ltp.-en 2. eme-
letig! 06(70)206-5586
Tatabányán, a sportpályával szemben 
eladó egy magasföldszinti, 3 szobás, 
70 m2-es, felújítandó téglalakás. Irány-
ár: 7,9 MFt. 06(30)454-4830
Tatabányán, a Gál ltp.-en eladó négy-
emeletes panel földszintjén jó állapotú, 
részben felújított, 2 szobás, összkom-
fortos lakás. Irányár: 5,5 MFt. 06(70) 
367-7606
Környén, a Tatai út közelében 75 m2-es, 
2,5 szobás, téglaépítésű, felújítandó, jó 
szerkezetű, gázfűtéses családi ház el-
adó. Irányár: 8,99 MFt. 06(70)367-
7577
Tatabánya-Dózsakertben eladó egy 4. 
emeleti, 57 m2-es, 2 szobás, műanyag 
nyílászárós, nagy erkélyes lakás. Irány-
ár: 6,3 MFt. 06(30)441-7076

Újvárosban, a Komáromi úton eladó 
egy 2 szobás, 2. emeleti téglalakás, 
azonnal költözhető, jó állapotban. 
Irányár: 5,1 MFt. 06(30)454-4830
Sárberekben 4. emeleti, új nyílászárós, 
2 szobás lakás eladó 4,4 MFt-ért.  
06(70)279-1921
Többféle célra alkalmas lakás eladó 
Tatabányán, Mártírok úti négyemele-
tesben földszinti, 1 szobás, összkom-
fortos, felújítást igénylő. Irányár: 3,99 
MFt. 06(70)367-7606 
Alkalmi áron! Sárberekben magasföld-
szinti, 2 + 2 félszobás, felújítandó lakás 
eladó 6,8 MFt-ért.  06(70)206-5586
Tatabánya-Alsógallán 69 m2-es, 1+2 
szobás, felújítandó családi ház vegyes 
és gáztüzeléssel, 701 m2-es telken el-
adó. Irányár: 9,19 MFt. 06(70)367-
7577
Platán téren eladó egy 4. emeleti, 42 
m2-es, 1 szoba étkezős, nagy erkélyes, 
átlagos állapotú lakás. Irányár: 4,25 
MFt. 06(30)441-7076
Alacsony árú, lakóháznak is kialakít-
ható hétvégi ház eladó Oroszlányon, a 
Labancz-dűlőben 2 szintes, felújítan-
dó, kb.70 m2-es, 2000 m2-es telekkel. 
Irányár:1,9 MFt. 06(70)367-7606
Platán téren 3. emeleti, 1,5 szoba + 
étkezős, nagy erkélyes lakás eladó. 
Irányár: 5,6 MFt. 06(70)279-1921
Tatabánya-Sárberekben 53 m2-es, 
magasföldszinti, átlagos állapotú lakás 
akár albérlővel is eladó. Irányár: 4,9 
MFt. 06(30)441-7076
Oroszlányban 160 m2-es, kétgeneráci-
ós családi ház 800 m2-es telekkel eladó. 
Kodály tér környékén 1. emeletig, 2 szo-
bás, nagy erkélyes lakást beszámítok. 
Ár: 12,2 MFt. 06(30)912-7948

A L B É R L E T

Ne fi zesse albérletét, fi zesse saját la-
kását helyette. Lakáshoz juthat akár 
önerő nélkül is. 06(70)206-5586, 
06(70)279-1921
Sárberekben kétszobás, bútorozatlan 
lakás kiadó. 06(30)555-1105
Centrumhoz közel, 1+2 félszobás, 
részben bútorozott lakás kiadó. 35000 
Ft +rezsi +2 hó kaució. 06(20)510-
0222

2 szobás lakás a Mártírok útján kiadó 
40000 Ft/hó +rezsi +2 hó kaució.  
06(20)310-2966
Tatabányán, a Fő téren 1,5 szobás, 
bútorozott lakás kiadó. 06(34)339-
479
Újvárosban igényesen felújított, 1,5 
szobás lakás kiadó. 30000 Ft +rezsi 
+kaució. 06(70)677-7126
Tatabányán lakás kiadó. 06(70) 
940-1187
Tatabányán, a Kós Károly úton 42 m²-
es lakás kiadó. 06(20)381-7887
Gál ltp.-en 3 szoba hallos lakás kiadó. 

06(30)335-7926

Ü Z L E T H E L Y I S É G

Jelenleg is  jól működő vegyesbolt 
a Mártírok úton teljes berendezéssel 
eladó. Irányár: 3,5 MFt. 06(70)279-
1921
Szákszendi vendéglátóegység teljes 
berendezéssel eladó, tatabányai lakást 
beszámítok! 06(70)371-7187

Kodály téren 10 m2-es üzlet kiadó, el-
adó. 06(20)926-8121
Tatán, fő út mellett 2 bevezetett üzlet-
helyiség kiadó külön vagy akár egyben 
is! 06(70)632-9329 

J Á R M Ű

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



72013. február 1.

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

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

Redőny, reluxa és minden, ami árnyé-
kolás, szerelés, javítás! Akár 40%-os 
engedménnyel, részletre is! 06(20) 
978-7420, 06(34)316-325 este (2013.02.28-ig)

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

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

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

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

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

Komárom-Esztergom megyei Szuperinfó

Lapzárta: hétfõ 16 óra 
Kiadja a NIL Kft., 

a Hungária Szuperinfó Országos Laphálózat tagja.

A szerkesztõség címe: 
Tatabánya, Fõ tér 20. 

Tel./fax: 06(34)309-320
Web: www.szuperinfo.hu 

E-mail: komarom@szuperinfo.hu
Szerkesztõségünk a jogszabályokba ütközõ, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétõl 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelõsséget nem vállal. 

Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft., Tatabánya
Nyomdai elõállítás: DP-Print Hungari Nyomda

I M P R E S S Z U M

Hagyaték utáni lakáskiürítés, lomtala-
nítás, takarítás. 06(20)475-3740

Takarítás változatlan árakon. 06 
(20)475-3740

Takarítóhölgyet keresek Tatabánya 
Kertvárosába heti egy-két alkalom-
mal. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a luxory25@gmail.com email 
címen lehet.

Tatai étterembe keresünk munkájára 
igényes, gyakorlott, magyar ízeket jól 
ismerő szakácsot főmunkaidőbe.  
06(20)540-1381

Dinamikus vagy Hatha magán 
jógaóra és masszázs egy helyen. 

Egyet fi zet, kettőt kap
 3000 Ft-ért! 

Hívásra házhoz is megyünk! 
06(20)968-2040

TakakakTakakaríararíararítóhtóhtóhóóhölgölgölggyetyeyetyetye  kekkek resresresek k ek kk TatTatTatTatabáabáabáabáányanyanyanyanya 
KeKerKertvávávárosrosábaábábaábaba he h hhh tti egyegygyegyegy-ké-ké-ké-két at at aat alkalkalkal alomlomlommm-
mal. J lelentkezni fffényéényéé képéé es önéletl -
rajzzal a luxory25y252525y25@@@gm@ ail.com email 
címímímímí eneneenn lehetetet.et
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06(34)316-325 este

házhoz me
06(70)605-3935

TatTatattaiaai été tertertterrembembembmbmbe ke ke kkererer sününününnk mmmmunkunkunku ájáájjjj ra rararr
igéigégigényeyeyenyes, s,sss, gyaagyakorkorkororkorlottlotttt, t, , magmagmagmaggyaryaryarya ízíz ízí ekeekeeket jt jt jt ólól óló
ismerő szakácsot fffffőőmuőőő nkaidőbe.  
06(06(06(0606 20)540-1333381818188

Redőny, reluxa és minden, ami árnyé
kolás,,, sz sz szerelés, javítás! Akár 40%-os
engengengengedmedmedmeded énnénnénnnyelyelyell, rr, részészészészletletletletl rererre is!iii 06(06(06(0606 20)2020)0)
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torát közel 600 féle s
újjávarázsoljuk! Vállaljuk 
kanapék, ülőgarnitúrák áthúzását,
felújítását! 06(30)500-2230

SzáSzázázááS mítmímímím ógéógéógéépekekpekekek ja ja jajajavítvítttásaásaásaásaása, , ingyngyngyngygyeneeneeneenee s ks ks ks ks ki-kkk
szállássaal hl hl hhl hétvégén és ünnepnapokon
is! 060606(0606 20)363-5867

Páramentesítés, redőnyök,
nyílászárók! 06(6666 34)312
(70777 )31)3)33 6-16-16-16 17677677677676

ász
egy!

RedRededddőnyőőő javítás!Megbízható, gyors! 
06(34)4)4)4)4)312-980, 06(70)316-1767

HagHagHagagagyatyayayaya ééék uutuu ániánánán  laaaakáskáskásáskiüüüürrítr és,éé  loll mtamtamtamtamtala-llk
nítás, takarkarkarkara ítás. 06(20)475-3740egy!

Dinamiaamiamia kuskus va v gy Hatha magaggán áá
jógjógjógjógjógaóraóraóraóraóra éa éa éa és mmmmmassassassasss zázázázáá s es es es eegy gy gy ggy hehelhehe yenyeyenyenyen.... 

Egygyygyyg etet t ett fi fizfififi et,et,ee  kekkk ttőttőttőtttőt kt apapappa
 3000 Ft-ért!

HívHívHívHívHíváásráá a házhoz is megyünk! 
06(20)968 2040

---ami árnyé-yé-yé-é

Á S !
gunt bú-
zövettelzövettel
fotelok,

műanyagmentesítísítéséé rededdőnőnőnyök

Komáomáomámám rom-romromromm EsztEszEsss ergoergoergoergoe m mm mm mem mm gyeigyeigyeigy  SzuSzSzSzS peripepepe nfónfónfónfón

Lapzárta: hétfõ 1616161616 óó óró a
Kiadja a NIL Kft.,

a Hungária Szuperinfó Országos Laphálózat tagja

I M P R E S S Z U M

E mail: komarom@szuperinfo.hu
Szerkesztõségünk a jogszabályokba ütközõ, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétõl

elzárkózik, a megjeljejeljelj ent enne hirdetések tartalmáért 
felefelefelefelelelõsslõsslõsslõsslõs égetégeégégetége nemnemm nemnem vál  vállal.lal.la
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Á L L Á S

Állatgondozói munkalehetőségek dá-
niai tehenészetekben, sertéshizlaldák-
ban, angol nyelvtudással. Jelentkezés: 
cv@andreasagro.com
www.andreasagro.hu

Sztráda Lakberendezési Áruház felvé-
telt hirdet bútor értékesítő, építőanyag, 
burkolat és szaniter értékesítő munka-
körbe. Érdeklődni a 06(20)266-1418-as 
telefonszámon hétköznap 9-17 óráig.

V E G Y E S

Kézi szerszámokat, kulcsokat, fogókat, 
kalapácsokat, satukat, üllőket, kisgépe-
ket stb. vásárolnék. 06(20)415-3873
Jó minőségű tűzifa tölgy, cser, akác 
köbméterben, kugliban, hasítva! 06 
(30)268-1327
Nagyteljesítményű konyhai robotgép 
és atkaírtós porszívó eladó. 06(34) 
318-714

Készpénzért porcelánokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, ezüstöket, 
pénzeket, hagyatékot vásárolok. 06 
(20)415-3873
Tűzifa eladó! Kőris, juhar, tölgy, bükk 
12000 Ft/m3, házhoz szállítva. 06(30) 
261-1207

S Z O L G Á L T A T Á S

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

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

Kádfényezés garanciával! 06(20) 
926-2060 www.kadfenyezes.com
Költöztetés kedvező áron! 06(20) 
924-1102

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

Költöztetés! 06(30)359-7853
Kineziológus rendel (pánikbetegség, 
szorongás, dyslexia, érzelmi stressz 
oldása). 06(20)357-7509

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

Kések, húsdarálókések, ollók élezése. 
keselezes@gmail.com 06(20)314-
0538
Festés, mázolás, tapétázás, PVC-zés, 
parkettázás! 06(20)957-2490

Bach-virágterápia! 06(30)602-4341

Új és használt esküvői ruhák kiárusí-
tása! Bejelentkezés: 06(34)319-145, 
06(20)982-1879

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

Vízvezeték-szerelés, fürdőszoba átala-
kítás egyedi igények szerint. 06(30) 
296-0933
Vasalást vállalok Tatabánya és környé-
kén. 06(30)325-0661

Könyvelés, adótanácsadás, SZJA 
bevallás. Tatabánya Paletta lakópark 
5. fsz. 5. 06(20)933-6733 www.
abaconto.hu

Lakások, házak építése és teljeskörű 
felújítása. 06(70)677-7126

O K T A T Á S

Matematikából  érettségire felkészítés. 
06(20)561-7342

Angol, francia BESZÉDCENTRIKUS 
nyelvoktatás! 06(30)600-1392
Német nyelvterületre készülő munka-
vállalóknak speciális nyelvtanfolyam 
indul. 06(70)270-2569
Angol kezdő indul január 29-én! 06 
(70)270-2569

P É N Z Ü G Y

Gyors személyi kölcsön! 06(70)572-
8270

V Á L L A L K O Z Á S

Működő cégbe társakat keresek. Bő-
vebb információ: +42(191)771-
9503
Trafi k üzemeltetéséhez tőkeerős társat, 
üzlettársat keresek. Pályázat szüksé-
ges! 06(34)382-865

T Á R S K E R E S É S

Magányos? Hívja az Ámor Társközvetí-
tőt! Segítünk!  06(20)806-1548
Özvegy, nyugdíjas hölgy komoly kap-
csolatot keres 60-65 év közötti, tatabá-
nyai úriember személyében. 16-20 
óra között 06(34)745-371
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