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www.guentner.hu

A Güntner-Csoport a hőcserélőgyártás területén piacvezető vállalatcsoport, amely minden
kontinensen gyáregységekkel, közvetlen és közvetett kereskedelmi- és szervízhálózattal rendelkezik. 
Keressük új munkatársunkat Energetikus munkakörbe az alábbi paraméterekkel:

Feladatok:
 Energetikai berendezések (villamos, földgáz, 
műszakigáz, sűrített levegő, víz, csatorna stb.) 
üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése

 Takarékos energiagazdálkodás szervezése 
 Energia elszámolások készítése
 Mérések, adatgyűjtések,  tevékenységgel kapcso-
latos beruházások elvégzése

 Hatósági és engedélyezési folyamatok le-
bonyolítása

Követelmények:
 Erősáramú villamosmérnök vagy felsőfokú energe-
tikus végzettség

 Minimum 5 éves szakmai tapasztalat 
 Kommunikációképes angol vagy német nyelvtudás
 Tevékenységhez kapcsolódó jogszabály és 
szabványismeret

Előny:
 Nagyfeszültségű munkavégzési jogosultság
 Felelős gázüzemvezetői szakvégzettség
 Tűzvédelmi szakvizsga 
 Számítógépes villamos tervezői program ismerete

Amit nyújtunk:
 Hosszú távú, biztos munkalehetőség
 Változatos, kihívást jelentő feladatok
 Szakmai fejlődési lehetőség
 Versenyképes juttatási csomag
 Egyedi, rugalmas munkaidő

Munkavégzés helye: Tata

ENERGETIKUS

…keep(s) your quality.

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

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

Güntner-Tata Kft.
2890 Tata, 

Szomódi u. 4.

Tatabánya-Bánhidán 
Kossuth u. 71–73. (Bútor udvar)

Tel.: 34/301-417 

HASZNÁLT
cikkek, bútorok
JÓ ÁLLAPOTBAN, 

OLCSÓN!
STÍLBÚTOROK

ADÁS-VÉTEL-CSERE

A
kontinensen gyáregységekkel,kel,kel,kel, kökö köz köz
Keressük új jj munkatkatkatkakatakaa ááársárssr unununka

Amennyiben hirdetésünk felkelt
érdeklődését, várjuk önéletrajz
hr@ghr@ghr@ghr@r@ uentuentueuente ner.ner.ner.nene huhhh  e-me-me-mail aa címr

Ha kérdése merülne fel, h
minket bátran a 06/34/588 5

ccccciikkek, bútorok
JÓÓÓÓÓ Á  LLAPOTBAN, 

OLOLOLOLLCSCSCSCSCSÓNÓNÓNÓNN!!!
STTTTTÍLÍLÍLÍLÍ BÚBÚBÚÚBÚTOTOTOTOROROROROKKK

ADADADADADÁÁSÁÁÁ -VÉTEL-CSERE

éléléllőgyőgyáőgyőgyártásrtásrtássr tete területén piacvezető vállalatcsoport, amely minden
ll é k k k d l i é í háló l d lk ik

ENNNNNEEEEERGETIKUS
A Güntnetnetnetneer-Csrr oport a hőcshőcshőcsőcőc eré

á éé kk l kkkk

ENNNNN

üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése
Takarékos energiagazdálkodás szervezése 
Energia elszámolások készítése
MéréMérések,sesses  adatgyűgytgyűjtésjtéstésjtések, k, k, , te tev teee ékenységy gy gyy gel ggg kapcppp so-
latolatolatolatolatos bes bes bess ruháruháruháuu zásoáss k elk k kk végzvégzvégzvégzéseseseee
HatóHatóHatóH ságiágiágii és és és és és engenngnn délydélydélydélydélyezészészéé i foi ffi ff lyamyamyammmatokatokatok le-le-le-lele
bonyolítása

Követelmények:ytette ennyiben hen hn hirdeirdrirdr tésüsüssünk fnk fnk fnn elkelt

s ab á y s e et

Előny:y
Nagyfeszültségű munkavégvégvégzési jogosultság
FeleFeleFeleFeleFelelőlős lő gázügázügázüág zemzemvzemmm ezetezetezetzetői sői sői sői sői szakvzakvzakvaka égzezeégzeégzeégzettséttséséségg
TűzvTűzvTűzvTT édeldeldelmi s s szakvakvakaa izsgizsgzsgizsgzsgaa 
SzámSzámSzámSzámSzámítógítógítóggépesépesépespp  vilvilvillamolamolamoamoamos tes tes tes ts t rvezrvezrvezvv ői pői pői pőő rogrrogrogrogrg am iam iam iam iam ismesmesmermme eteeteetete

Amit nyújtunk:y j
H ú tá ú bi t k l h tő é

575-
elefoononononszámon.

GünGünGünGü tnetnetner-T-TTataaata KfKfKfKK ttt.t
2890 T0 T0 T0 TTata, 

ket bátraaran aan aa 06/6/6/34/3434 588-5

SzoSSSS módi u. 4.

www.guentner.hu

Munkavégzés helye:g y Tata
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Pályázati feltétel:
– Szakirányú, illetve emelt szintű szakképesítés.

Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók, 
benyújtandó iratok:
– Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 

nyomtatványok másolata.
– Jelentkezési határidő: 2013. május 15.
– Postai úton a Vaszary Kolos Kórház címére történő megküldésével 

(2500 Esztergom, Petőfi  S. u. 26-28.).

Munkakör betölthetőségének időpontja:
– A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően     

AZONNAL betölthető. 

További információ kérhető: 
– Üveges Péterné ápolási igazgatótól (+36-30-3484-674).

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfi nanszírozásával valósul meg.

Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház állást hirdet 
a TÁMOP-6.2.4/A/11/1 kódszámú pályázat keretében

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló
munkakör betöltésére.

ÁLLÁSHIRDETÉSÁ Á É

PáláPáláályázyázázyázázatitatiti fefeltéltééétel:
– S– S– Szakzakzakakakiráiráiráiráirányúyúyúy , illeleleleletvetvetvee emememmelteltelteltt szsszsszintntn ű sű ű ű zakzakzakzakzakképépépé esíeesese téstétésé ....

PálPáPáPá yázat benbenbenee yújújújtásástásá aá aával kkl kkapcpapcsolsosolatoatoatos t ts tttudnudnudnududni ai aivalóklókóklóó , 
benyújtananannandó iratok:
– Szakzakzakzaka mmmaimm önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettség

FelFelFelee nőtnnnn t aneszteziológiai és intenzív szak
munkakör betöltésére.

Munununnkakkakakak ör betölthetőségének időpontja:
– A munknknkakk kör legkorábban a pályázat elbírálását követően    

AZONNNNAN L betölthető. 

TovTovTT ábbábbábbábbábbi ii ii iinfnfnfof rmármármármármációciciócc  kékékékék rherherherherhető:tő:tő:tő:  
– Ü– ÜÜvegvegvegeggeseses ee PétPétPétP errnrnrnr é áé áé áé áé ápolpolpopopo ásiásiásisis  ig ig ig igigazgzgazgzz atóatóatóatóatótóltótólóló  (+ (+ (+ (+(+3636-3666 30-30-3030-30 348484848484-64-64-64- 74)74)74)74)74).

A projektt aazzaz a  Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Ala
tártt sfisfisfisfinanananana szírozásával valósul meg

et 
benbenbeb

kááá lókááápolpoppopo ó

get   igazoló
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get iggigigigazo
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Nemzetközi Irányadó a
Hőcserélő Technológiában

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

…keep(s) your quality.

Ha kérdése merülne fel, 
hívjon minket bátran a 

06/34-588-575-ös
telefonszámon.

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette érdeklődését, kérjük adja 

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

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

Feladatok:

 A hőcserélők csőkötéseinek hatékony és 
minőségi hegesztése

Ideális jelölt:

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

Amit nyújtunk:

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

Munkakezdés: azonnal

Munkavégzés helye: Tata

AWI HEGESZTŐ

Ha kérdése merülne f
hívjonononjon mi mi minkeeeeet btttt átran 

06/06/06/06/06/34-34-34-344 588588588888-57-57-577575555---
teltelteltelefoefoefoefoefonsznsznszzámomomomonn.n

…ke

A GA GGGGüntününtnereee -CsCsCsopoopoopopoport rtrt a ha ha a őcsőcőcő eréereee lőglőglőglőlő yáryáyá tátástát
terterterrrülülüleülül ténéééé  pipppp acvacacacac ezeeezee tő tőtőő válvávávává lalaa atctctcsopsopsoportororoor , aaaamelmelmelele y yyy
minden kontinensen gyáregysysységégeégégég kkel, köz-
vetlen és közvetett kereskedelmi- és szer-
vízhálózattal rendelkezik.

ŐAAWWWWWI HEGESZTŐŐŐŐ

f l

Amennyiben hirdetésüsüsüsüünk
kkkkkelteeeettete tete érdeklődését, kérjükrjükrjükj adj adjaaa 

e önélenélené trajtrajrajtrajtra zátzát zátzá szemszemsszemz élyeélyeélyeélyyesen sensens vagyvagyagy  
ldldldddje eel pol pozíciícció meó meó meegnevgnevgnevgnevezésezésezezez évvelvv  a 
r@@g@@@ uentner.ere hu e-mail címrcímrcímrcímcím e.

Min. 1 éves szakmai tapasztalata van ipari
területen
Szakmai igényesség jellemzi
Munkáját önáönáönáönállóan éséésésé  felff f elősségteljesen végzi
TöbbTöbbTöbbTöö  műsműs műsűű zakoakoakoakos mus mus mus mus munkarnkankarn endendeenden t vát vátt llalllallla

AmitAmitAmitmiti nyú nyúnyún jtunjtunjtunjjtu k:k:k:y j

Kiemelkedően magas kereseti lehetőség
Teljesítményarányos prémium
13 h i fi téH ké dééééé ül f

NemNemNemNemNemzetzetzettközközközközzi Ii IIránránránrárányadadyadaa ó aó aóóó
HőcHőcHőcHőH serserserserserélőőőőő TeTeTechnchchchch olóolóolóo giágiágiáábabanaba

Munkakezdés: azonnal

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

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

Tatabányán, az Ifjúmunkás úton 1. 
emeleti, 35 m2-es, felújított lakás el-
adó 3,8 MFt-ért. 06(34)382-475, 
06(30)398-3378

TIT Komárom-Esztergom Megyei 
Egyesület

2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.
Tel.: 34/310-622, 34/311-519

www.titkom.hu
email: tit.tamop@gmail.com

Nyt.sz: 02-0006-04      Akkr.lajstromszám: AL-1435

TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0110
Te is megteheted – készülj, tanulj, lépj! –

a munkaerőpiaci (re)integrációt elősegítő kulcskompetenciák
fejlesztése a kisbéri térségben

3 HÓNAPON ÁT, A HAVI ÁPOLÁSI DÍJ MELLETT,
AZZAL MEGEGYEZŐ ÖSSZEGŰ PÉNZBENI

KÖLTSÉGTÉRÍTÉST
ÉS INGYENES KÉPZÉST KÍNÁLUNK
ALANYI JOGON ÁPOLÁSI DÍJBAN 

RÉSZESÜLŐKNEK

A  TIT  Komárom-Esztergom Megyei Egyesület 15 fő, 
Komárom-Esztergom Megye területén élő, legalább 3 éve 
ápolási díjban részesülő magánszemélynek ingyenes, szak-
mát nyújtó képzést, valamint hozzá kapcsolódó progra-
mokat, és a képzéshez kötött pénzbeni költségtérítést (nem 
jövedelem!) biztosít Európai Uniós fi nanszírozásból.

A program alatt ingyenes, személyes támogatást nyújtunk 
minden igénylőnek.

Érdeklődni:
György Tündi esetmenedzsernél lehet, az alábbi 

lehetőségek egyikén:
 06-20 / 431 99 80
 06-34 / 310-622, 34/311-519

tit.kisber@gmail.com vagy tit.tamop@gmail.com

Tatabánya-Bánhidán kétszintes, 4 
szobás, jó állapotú, igényes családi 
ház eladó. Irányár: 27,5 MFt. 06(30) 
430-2474

Alsógallán 6 szobás ház eladó vagy 
elcserélhető 2 lakásra. 06(20)383-
7104

Alsógallán 6 szobás h
elcserélhető 2 lakásra. 06(20)
7107107107107104

TatTatTatTTatánánáná  momomo momost ssss épüépüéépüé lő,ő,ő, új új újúú , 8, 8, 8, 885 m5 m5 m5 m5 m2-es-e-esee , , , 3
szoszoz básbásáss cs cs cs ccsalaláaal dddi d házházházháhá aaak öreöreöreö g hg hg ház áááá árbárbárbárbá an!an!an!an!an!
Ajáááánndén k garáázzszzszzszzzzsaal!a  5 555 peperpe crecrecreccre aa a a tóptópóó artartarta -
tól, Tesco-tól ólól ól l ééés é a M1-es autópályá-
tól. 410 0 0 mmmm22222-es telken, terasz, padló-

TatTatatTaaa aababábaabányányányányáyányánn, aaaaz z Iz Ifjúúúúmunmunmunnnkáskáskáskáskás útútútútonon onn 1.1. 1.
emeleti, 35 mmmm2222-es, felújított lakás el-
adó 3,8 MMMMMFtFtFt-FtF ért. 06(34)382-475, 
06(00 30)0)0)0)398 3378

ház eladó. Irányár: 27,5 
430-2474

h d kf h

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

a mmmunkuuuu aerő

3 HÓNAPONvagy ház eladladladaddó óóóó

A  A  A TITTITTITITI   K  K  KKKomáomáomá
KomKomomomomároároároároárom-Em-m-m- sztsztsztszsz ergergergere
áápoááá lási díjban rés
mát nyújtó képz

Gyöyy rgyrrr  Tü

 

Nyt.sz: 02-0006-04      Akkr.lajstro

kékékétszttszt intn es,ss  4 4 
géééééényes csalllláádidá  
MFFFFFt 06(30) MFFFt. tttt 06

TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0110
Te is megteheted készülj tanulj lépj!

ÁT, A HAVI ÁPOLÁSI DÍJ MELLETT,
AZZAL LLL MEGMM EGYEZŐ ÖSSZEGŰ PÉNZBENI

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSTSTSTSST
ÉS ÉS ÉS SS INGINGINGINGNGYENYENYENNNES ESES ESES KÉPKÉPKÉPÉPÉPZÉSZÉSZÉSÉSÉST KT KT KT KT KÍNÁÍNÁÍÍNÁÁLUNLUNLUNKKKKK
ALAALAALANYINYINYIYY JOJO JOJOGONGONGONGON ÁPÁP ÁPÁPÁPOLÁOLÁOLÁLÁÁSISISI S DÍJDÍJDÍJBANBANBANANBAN 

RÉSZESÜLŐKNEK

3 HHHÓNAÓNAÓNANAPON 

zést, valamint hozzá kapcsolódó progra-
momokmom at, és a képképképkéké zéshez kötött pénzbeni költségtérítést (nem
jövjövjövjövjövedeeeee lem!) biztoosoo ít Európai Uniós fi nanszszzzzíroírrír zásból.

A pA pA pA rogroggramramam al al alattatatatat  ininininingyegyeyegyenesnesnesnesnes, s, s, ssszemzezemzeme élyélyélyyé es ss támtámtámtámtámogaogogaogaogatástástásást nt nt nt nyújyújyújyúyú tunununkk kkk
minmmmm den igigiii énylőnek.ekek.ek

mát ny nyn nyn újttttó kó óó ó épz
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Érdddekleklekleklek ődnőőő i:i:i:

TIT IT IT ITT Komárom-Esztergogogom Mem Mem Megyei
EgyeEgyeEgyesülsülesülül ttt

28000000 TatTatabánabánbánya, ya, ya, aya, KossKosKososs uth uthuthhh L. uL. uuL. u. 10111 666.
Tel.T : 34/310331 -622, 343434334/311/31/311/31/ 519-5195519

hhhhhuuu
mail.com

á

tit.ki bebebebesber@gmail.com vagy tit.tamop@gmail.comtit kiisbesbssbsb r@

www.titkom.h.hh.h
emaiemememem l: tit.tamopopopopp@@g@@@

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
Vadász úton 1. emeleti, 74 m²-es, 2 
beépített erkélyes, új nyílászárós, fű-
tésszabályos lakás négyemeletesben 
+ 15 m-re lévő, aknás garázs eladó. 
Irányár: 10,8 MFt. 06(70)279-1921 
Tatabányán, Újvárosban, az Eszter-
gomi úton téglaépítésű, 3. emeleti, 51 
m2-es, 2 szobás, átlagos állapotú, par-
kettás, azonnal beköltözhető lakás áron 
alul eladó. Irányár: 4,9 MFt. 06(20) 
958-9897

Kós Károly úton 3. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, szép állapotú lakás eladó. 
Irányár: 4,75 MFt. 06(70)279-1921
Dózsakertben 4. emeleti, 55 m²-es la-
kás eladó. Irányár: 4,9 MFt. 06(70) 
206-5586
Erdész úton 2 szobás, felújított (víz-, 
villanyvezetékek is), nagy erkélyes la-
kás teljes konyha berendezéssel eladó. 
Irányár: 7,4 MFt. 06(20)218-3490, 
06(70)279-1921
Környe csendes utcájában átlagos álla-
potú családi ház eladó. 06(70)409-
7985
Tata csendes részén 53 m²-es, másfél 
szobás, kiskertes sarokház (terasszal, 
325 m²-es telken) eladó. Irányár: 12,8 
MFt. 06(30)215-7395

Akár önerő nélkül! Vitális úton 2. eme-
leti, 1+2 félszobás, klímás, nagy erké-
lyes lakás eladó. Irányár: 3,9 MFt. 06 
(70)206-5586
Dózsakertben, a Réti úton 3. emeleti, 
2 szobás lakás eladó. Irányár: 5,9 MFt. 

06(20)220-0199, 06(20)919-1173
Sárberekben 2 szobás, új nyílászárós, 
jó állapotú lakás eladó 4,4 MFt-ért.  
06(70)279-1921
Sárberekben 2 szoba+hallos, nagy er-
kélyes, szép lakás eladó. 06(70)632-
9329
Március 15. úton 2 szobás, egyedi mé-
rőórás, új nyílászárós, szép lakás eladó. 
Irányár: 6,15 MFt. 06(70)206-5586
Kertvárosban családi ház eladó. Irány-
ár: 13 MFt. 06(20)913-9047
Tatán, zöldövezetben 3 szoba + nap-
palis, sorházi lakás garázzsal eladó. Ta-
tabányai tömblakást beszámítok. 06 
(20)496-6515
Keresünk eladó ingatlanokat értékesí-
tés céljából. 06(20)466-3180
Tatabánya-Kertvárosban, a Szegfű ut-
cában 80 m²-es, 2 szoba + nappalis, jó 
állapotú családi ház 806 m²-es telken, 
garázzsal, gáz- és vegyes tüzelésű fű-
téssel eladó. Irányár: 12 MFt. 06(70) 
279-1921
Bánhidai ltp.-en 2. emeleti, 2 szobás, 
új nyílászárós, felújított lakás eladó. 
Irányár: 5,3 MFt. 06(70)206-5586
Turul hegyoldal alsó részén 1017 m²-
es, zártkerti telek eladó. Víz, villany, 
pince van. 06(34)310-904

Tatabányán, a Bódishegyi utcában 4 
szoba-nappalis, egy szintes, amerikai 
konyhás, újépítésű, napfényes családi 
ház eladó. 06(30)691-9949, 06(20) 
972-4250
Sárberekben felújított, 3 szobás, igé-
nyes családi ház eladó. Irányár: 19,5 
MFt. 06(70)206-5586
Száron 67 m²-es, 2 szobás családi ház 
bépíthető tetőtérrel, garázzsal, mellék-
épületekkel, 800 m2-es telken eladó. 
Irányár: 9,5 MFt. 06(70)279-1921

Tatabányán 3 szobás, törődést igénylő 
családi ház 500 m²-es telken eladó 6,5 
MFt-ért. 06(70)632-9329
Tatán, az Egység úton 2 szobás, egye-
di hőmennyiségmérős, felújított lakás 
eladó. Irányár: 8,9 MFt. 06(20)943-
3016
Tatabányán, Kertvárosban 4 szobás, 
125 m²-es, két garázzsal családi ház el-
adó. Két tömblakást értékegyeztetéssel 
beszámítok. 06(70)312-7539
Környén, főúton 145 m²-es ház mű-
hellyel, garázzsal eladó. 06(20)588-
3664
Vértessomlón kétgenerációs, 180 m²-
es, szép családi ház berendezéssel, 
1800 m²-es telekkel, akár lakásbeszá-
mítással eladó. Irányár: 20 MFt. 06 
(70)279-1921
Síkvölgyi I-es tónál nyaraló eladó.  
06(70)450-5339
240 négyszögöl szőlő olcsón kiadó 
vagy eladó épülettel. 06(20)415-
4686
Kertvárosban, kis kertes társasházban 
86 m²-es lakás garázzsal eladó. Irány-
ár: 9,3 MFt. 06(70)279-1921
Tatabánya-Síkvölgyön 2 db 2500 m²-
es, közművesített telek eladó gazda-
sági és kereskedelmi besorolású, 40% 
beépíthetőséggel, egyben vagy külön 
is. 06(20)966-5688
Tatabánya-Kertvárosban 80 m²-es la-
kás eladó vagy kisebbre cserélhető ér-
tékegyeztetéssel. 06(20)220-0289
Ságvári úton földszinti, nagy erkélyes, 
egyedi hőmennyiségmérős lakás eladó. 
Irányár: 5,3 MFt. 06(70)279-1921
Sportcsarnoknál garázs hosszútávra 
kiadó. 06(20)243-0049
Dózsakerti, 2 szobás, nagy erkélyes, jó 
állapotú, műanyag nyílászárós, új biz-
tonsági ajtós lakás eladó 4,99 MFt-ért. 

06(30)663-7771
Készpénzért ingatlant vásárolunk Tata-
bányán reális áron. Tartozás, végrehaj-
tás nem akadály. 06(30)663-7771

Keszthelyen 53 m²-es, konvektoros 
téglalakás eladó. Tatai családi ház cse-
réje érdekel. 06(30)531-9267
Tarjánban 2012-ben felújított, 132 m²-
es családi ház 1240 m²-es telken eladó. 
Irányár: 17,6 MFt. 06(30)216-4540
Komáromi úton 2. emeleti, 42 m²-es 
lakás eladó 3,4 MFt-ért. 06(30)939-
4403
Ságvári úton magasföldszinti, 37 m²-
es lakás eladó 3,99 MFt-ért. 06(70) 
596-8077
Vértesszőlősön szoba, konyha, kisház 
eladó. 06(70)590-4507
Tatán, az Új úton, a Görgey utcában 16 
m2-es, villannyal ellátott garázs eladó! 
Irányár: 1,19 MFt. 06(30)441-7076

Kertvárosban családi ház eladó. Irány-
ár: 13 MFt. 06(30)253-7740
Tatabányán, a Baromállás-dűlőben 970 
négyszögöl zártkert gyümölcsfákkal, 
vízzel, villannyal eladó. 06(20)394-
5994
Turulnál 2 telek ár alatt, sürgős! 06 
(30)914-2617
Eladó/kiadó Béla király krt.-i, 2 szobás, 
54 m²-es, nagy erkélyes lakás. 06 
(30)444-8800

Béla király krt.-en 1,5 szobás, 3. eme-
leti, 43 m2-es lakás eladó. Ár: 5,5 MFt. 

06(20)926-8121
Barackosban fával burkolt tégla nyara-
ló nagy kerttel 5,5 MFt-ért. 06(30) 
247-2814
Eladó Bánhidán 86 m²-es családi ház. 
Alku kötelező 19,9 MFt. 06(70)389-
4738
Újbánhidán, csendes helyen családi 
ház extrákkal eladó! Szépészeti vállal-
kozásra alkalmas, különálló helyiség-
gel. Ár megegyezés szerint. 06(70) 
427-0389
Alacsony árú, lakóháznak is kialakít-
ható hétvégi ház eladó Oroszlányban, 
a Labancz-dűlőben kétszintes, felújí-
tandó, kb. 70 m2-es, 2000 m2 telekkel. 
Irányár: 1,9 MFt. 06(70)367-7606
Tata-Kertvárosban eladó 720 m2-es tel-
ken fekvő, 4 szobás, jó állapotú családi 
ház. Irányár: 17,6 MFt. 06(30)441-
7076
Tatán, a Keszthelyi úton eladó 2 szobás, 
műanyag ablakos, jó állapotú lakás. 
Irányár: 6,8 MFt. 06(30)454-4830
3 szobás lakásbeszámítással is! Ta-
tabánya kertvárosi családi házas öve-
zetében 80 m2-es, 3 szobás, részben 
felújított, szigetelt családi ház kitűnő 
állapotban eladó. Irányár: 14,99 MFt. 

06(70)367-7577
Oroszlányban, a Kertalja úton eladó 1. 
emeleti, 2 szoba + hallos, 57 m2-es la-
kás teljesen felújítva. Irányár: 6,2 MFt. 

06(70)367-7606
3 szobás, tatai lakás a Keszthely úton 
eladó! Szigetelt tömb, műanyag ablak, 
2. emelet, nagy erkély! Irányár: 8,5 MFt. 

06(30)454-4830
Környén extravagáns, 154 m2-es, új-
építésű, igényesen megépített, 4 szo-
bás, köralakú családi ház készpénzes 
vásárlónak eladó. Irányár: 23,9 MFt.  
06(70)367-7577
Kömlődön eladó átlagos állapotú, 130 
m2-es, 2 szintes családi ház optimális 
méretű telekkel. Tatabányai, 2 szobás 
lakás az árba beszámítható. Irányár: 9,9 
MFt. 06(70)367-7606
Tatán, a Görgey utcában, az újépítésű 
lakóházban eladó egy 3. emeleti, 64 m2-
es, 3 szobás, nagy erkélyes (7 m²-es) 
olcsó fenntartású lakás! Irányár: 16,3 
MFt. 06(30)441-7076
Újvárosban, az Ofotért mellett eladó 
egy 2. emeleti 2 szobás átlagos álla-
potú téglalakás. Tehermentes, azonnal 
költözhető! Irányár: 4,8 MFt. 06(30) 
454-4830
Felsőgallán 94 m2-es, belülről teljesen 
újjáépített ház 15000 Ft-os téli fűtés-
költséggel eladó. Irányár: 14,5 MFt.  
06(70)367-7577
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K Á R P I T O Z Á S ! 
Elhasználódott vagy megunt bú-
torát közel 600-féle szövettel 
újjávarázsoljuk! Vállaljuk fotelok, 
kanapék, ülőgarnitúrák áthúzását, 
felújítását! 06(30)500-2230

Redőny, reluxa és minden, ami árnyé-
kolás, szerelés, javítás! Akár 40%-os 
engedménnyel, részletre is! 06 
(20)978-7420, 06(34)316-325 este 
(2013.05.31.)

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

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

Száraz, konyhakész, minőségi tűzifa 
télen-nyáron a legjobb áron, ingyen 
szállítva! www.tuzifa-tatabanya.hu 

06(70)204-9204

Riasztórendszerek, kamerarendsze-
rek telepítése és javítása olcsón! 06 
(70)317-5504 

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

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

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

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

elzárkózik, a megjelent hirdetések 
tartalmáért felelõsséget nem vállal. 

I M P R E S S Z U M

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

JÓT JÓ ÁRON VÁLLALOK:
gipszkartonozás • külső hőszigetelés

• hideg-meleg burkolás
• festés-mázolás-tapétázás

térburkolás • kőburkolás

06(20)427-8145

OLCSÓ
csarnok, műhely, raktár, iroda

KIADÓ/ELADÓ Tatabányán
06(30)300-6403

Bútorszállítást, 
KÖLTÖZTETÉST 

vállalunk! 
06(30)997-0531

Tapasztalt, önállóan dolgozni tudó 
CNC maróst keresek tatabányai mun-
kahelyre. Önéletrajzokat fi zetési igény 
megjelölésével a cncmarosmunka@
gmail.com címre várjuk.

OLCSÓ
csarnok, műhely, raktá

Búúúúútorszállít
KÖ
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CNC marórórósóró t keresek tatabányai mun-
kahelyelyelyelyelyre. Önéletrajzokat fi zetési igény
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06(34

K Á R P I T O Z
Elhasználódott vagy meg
torát közel 600-féle s
újjávarázsoljuk! Vállaljuk
kanapék, ülőgarnitúrák át
felújítását! 06(30)500

www.akkugyorsszerviztata
06(34)331-695
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Számítógépek javítása, ingyenes ki-k
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Szerkesztõség: Tatabánya, Fõ tér 20.
Telefon/fax: 06(34)309-320

E-mail: komarom@szuperinfo.hu
Szerkesztõségünk a jjjjogszabályokba ütközõ,
etikeee ailag kig kig kifogáfofogfo solholholholholhaató aaa hirdetések közlésétõl  
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elepítése se sesse ééés javavvítáítátátátása olc

Többféle célra alkalmas lakás eladó Ta-
tabányán, Mártírok úti négyemeletes-
ben földszinti, 1  szobás, összkomfor-
tos, felújítást igénylő. Irányár: 3,8 MFt. 

06(70)367-7606 
Eladó Kisbéren kétszobás ház rende-
zett környéken. Irányár: 4,99 MFt. 06 
(30)643-9129
Bánhidán két szoba hallos, teljes körű-
en felújított lakás eladó. 06(30)870-
7417
Igényesen felújított, fi atalos, 3 szobás 
lakás, 2. emeleten, téglaépületben eladó. 
Irányár: 8,2 MFt. 06(30)530-7002
Vértesszőlősön 1144 m², közművesí-
tett építési telek eladó. Irányár: 9,9 MFt. 

06(30)424-1169 
Tágas családi ház sok melléképülettel 
eladó Héreg Fő utcáján. 06(30)773-
9951
Tatabányán, Dózsakertben költségosz-
tós, 2 erkélyes, műanyag nyílászárós, 2 
szobás lakás eladó. Ár: 5,8 MFt. 06 
(30)432-4874
Dózsakertben 2 külön szobás, erkélyes, 
műanyag ablakos felújított lakás eladó. 
Irányár: 5,9 MFt. 06(30)777-9820
Tatán 2 szobás, erkélyes, műanyag 
nyílászárós, egyedi fűtéses lakás eladó. 
Ár: 6,9 MFt. 06(30)268-2505
Tatabánya kedvelt utcájában családi 
ház eladó 14,9 MFt-ért, lakást beszá-
mítok. 06(30)249-1480
Tatabánya-Dózsakertben 1 szobás, 
azonnal költözhető lakás eladó. Irányár: 
4,4 MFt. 06(30)396-6216
Tatabányán, az Ifjúmunkás úton 1+1 
szobás, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 
4,7 MFt. 06(70)469-3486
Tatabányán, az Erőmű ltp.-en 54 m²-
es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 5,25 
MFt. 06(70)716-9281
Tatabánya-Kertváros családi házas 
övezetében átlagos állapotú, 3 szobás, 
101 m²-es családi ház eladó 757 m²-
es kerttel. Irányár: 15,4 MFt. 06(70) 
716-9281
Tatabányán, a Réti úton IV. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, felújított lakás eladó. 
Irányár: 5,9 MFt. 06(70)716-9061

Tatabányán, a Napsugár lkp.-ban II. 
emeleti, 3 + 1 szobás lakás eladó. 
Irányár: 18,4 MFt. 06(70)716-9546
Szárligeten 51 m²-es, 1 + 1 szobás 
családi ház 800m²-es kerttel eladó. 
Irányár: 8,4 MFt. 06(70)469-3336
Szomódon központhoz  közeli, mégis 
csendes helyen fekvő, nappali + 3 szo-
bás, felújított, új fa nyílászárós, gangos 
családi ház eladó. Irányár: 11,9 MFt.  
06(70)716-9236
Dunaalmáson belül felújított, 2,5 szo-
bás családi ház eladó. 1-1,5 szobás, 
tatai lakást beszámít a tulajdonos. 
Irányár: 7,9 MFt. 06(70)716-9571
Felsőgallán, jó helyen szigetelt, szute-
rénos ház külön garázzsal eladó. 06 
(20)523-5592  

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
Tatán családi ház igényesnek kiadó. 

06(30)398-5617
Mártírok úton 1,5 szobás, szép lakás 
igényesnek kiadó. 38000 Ft + rezsi + 2 
hó kaució. 06(70)206-5586
Albérletemhez albérlőt keresek, kizá-
rólag idősebb hölgyet vagy nyugdíjast. 

06(30)209-1042
Újvárosi egyszobás lakás kiadó. 06 
(20)357-7509
Kiadó kétszobás lakás Tatabányán igé-
nyesnek. 06(70)620-4361

Ü Z L E T H E L Y I S É G

Kodály téren 10 m2-es üzlet kiadó, el-
adó. 06(20)926-8121

15 m²-es üzlethelyiség kiadó Tatán, 
a K. E. szépségszalonnál. 06(30) 
592-3009
Jelenleg is működő, 170 m²-es üz-
lethelyiség frekventált helyen kiadó a 
Gálon. 06(20)341-4274
Tatabányán ÁNTSZ előírásainak meg-
felelő orvosi rendelő tágas váróval, 
parkolási lehetőséggel kiadó. 06 
(20)498-0007
Tatabányai szépségszalonba kozmeti-
kusnak helyiség kiadó. 06(30)351-
6577

J Á R M Ű

MTZ50, 550, 80/82-es traktorokat kere-
sek kp.fi zetéssel, adásvételivel, elszál-
lítással 1,5 MFt-ig. 06(30)336-0433

Á L L Á S

Állatgondozói munkalehetőségek dá-
niai tehenészetekben, sertéshizlaldák-
ban, angol nyelvtudással.
www.andreasagro.com
Jelentkezés: cv@andreasagro.com
Forrasztót és AWI hegesztőt felveszünk. 

06(30)396-0976, 06(30)870-7378
Gyakorlattal rendelkező targoncave-
zetőket keresünk. 06(34)789-406 
H-P.: 8-16 óra között
Ingatlanközvetítő munkatársat keres 
fő- illetve mellékállásban (alapbér + 
jutalék). 06(70)773-6577

Gyártósori összeszerelőt felveszünk. 
Csak azok jelentkezését várjuk fény-
képes önéletrajzzal, akik az alábbi 
feltételeknek megfelelnek: targoncás 
jogosítvány, B jogosítvány, aszta-
losipari gyakorlat. E-mail: ablak@
ablakgyartatabanya.hu

Redőnyök szereléséhez alvállalkozót 
keresek. 06(30)228-2462
Megújuló energiaforrásokkal foglalko-
zó cég férfi  pályakezdőknek állást hirdet 
kereskedelmi asszisztensi munkakör-
be. Elvárás: kereskedelmi végzettség. 

06(20)982-3021
Hosszútávú németországi munkára 
keresünk szak- és betanított munkáso-
kat. Saját autó előny. Jelentkezni csak 
jó német nyelvtudással lehet: H-P-ig 
8-16 között 06(34)789-406
Szakácsvégzettséggel rendelkező nőt 
felveszünk. 06(70)522-5202

Fotózásokra, szépségversenyekre, di-
vatbemutatókra, hostess munkákra, tv- 
és reklámfi lm szerepekre keresünk 6 és 
50 év közötti hölgyeket és urakat mel-
lékállásban! Feltételek, további informá-
ciók és jelentkezés: www.mondecaste.
hu oldalon!
Egyedülálló, idős emberek gondozása, 
ápolása. 06(70)590-4507
Bioszalonba önálló fodrászt keresek. 

06(30)224-0655

V E G Y E S

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat, 
kalapácsokat, satukat, üllőket, kisgé-
peket stb. vásárolnék. 06(20)415-
3873
Készpénzért porcelánokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, ezüstöket, 
pénzeket, hagyatékot vásárolok. 06 
(20)415-3873
Ócskavasat vennék, házhoz megyek. 
Szemétszállítást, bontást is vállalok! 

06(70)230-7402
Tritikálé kapható 80 Ft/kg Pósfai Lász-
ló, Csabdi. 06(20)500-8990

Minőségi tűzifa! M³-ben, kugliban, ha-
sítva, tölgy, cser, bükk tűzifa eladó.  
06(30)268-1327
Dunnákat, párnákat 6000 Ft/kg-ig, 
hagyatékokat, örökségeket vásárolok. 
Hívásra házhoz megyek. 06(30)945-
0023
Rossz hűtőt, mosógépet, gáztűzhelyet, 
bojlert, háztartási és kerti gépek vil-
lanymotorjait veszem, érte megyek.  
06(70)506-8000
Tűzifa eladó! Kőris, juhar, tölgy, bükk, 
akác 12000 Ft/m3, házhoz szállítva.  
06(30)261-1207
Előnevelt csirke, kacsa, liba kapható. 
Pósfai László, Csabdi. 06(20)500-
8990

S Z O L G Á L T A T Á S

Redőny, reluxa 30-40%-os kedvez-
ménnyel. Amíg a készlet tart! 06(20) 
927-5400
Festés, mázolás, tapétázás reális áron, 
rövid határidővel! 06(30)287-2638

Kádfényezés garanciával! 06(20) 
926-2060 www.kadfenyezes.com
Költöztetés kedvező áron! 06(20) 
924-1102
Költöztetés. 06(20)341-8993

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

Könyvelés, adótanácsadás, SZJA be-
vallás. Tatabánya, Paletta lkp. 5. fsz. 5. 

06(20)933-6733 www.abaconto.hu
Kéményfelújítás.hu 06(30)510-2328

Paplankészítés, tolltisztítás! A tollat 
kitisztítva és új anginba töltve gyönyö-
rű paplant és párnát készítünk. Tát:  
06(33)444-952
Jósnő Tatabányán! 06(30)501-9788

Számítógépek javítása olcsón! 06 
(70)317-5504
Villanyszerelés gyorsan, olcsón! 06 
(70)317-5504
Kőművesmunkák olcsón! 06(30) 
597-5171

Vízvezeték-szerelés, fürdőszoba átala-
kítás egyedi igények szerint. 06(30) 
296-0933

Teljeskörű lakás és házfelújítást válla-
lunk, rövid határidővel. 06(70)677-
7126

Csempézés, járólapozás, díszkövezés. 
06(30)913-9542

Fűnyírás! 06(30)260-2928
Kúttisztítás, kútmélyítés, fertõtlenítés, 
szivattyúzás ui. fakivágást vállalok pl.: 
fenyõ/dió! 06(30)691-8272

Csempézés, járólapozás! 06(20) 
981-6214

Vasalást vállalok Tatabánya és környé-
kén. 06(30)242-5322

Mesterember vállal homlokzathőszi-
getelést 1200 Ft/m2-es áron és egyéb 
kőművesmunkákat. 06(30)214-9111
Csempézés, járólapozás, kőműves-
munka. 06(30)224-5838

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
Német nyelvoktatás. 06(30)443-
2050
Angol, németoktatás! 06(20)993-
1482
Óvodai dajka tanfolyam indul Tatabá-
nyán kamatmentes részletfi zetés-
sel. 06(70)550-1991 www.
kepzesekfelnotteknek.hu Nyilv.sz.: 
00400-2011

Ü D Ü L É S

Balatonalmádiban 6 fős vízparti faház 
kiadó. Heti 42000 Ft. 06(30)410-
2103
Adrián apartman kiadó. 06(30)318-
1810
Hajdúszoboszlói pihenés félpanzióval 
június 16-ig 20500 Ft/fő/6 éj, 11900 
Ft/fő/3 éj. 06(30)944-9398 www.
frankvendeghaz.hu

T Á R S K E R E S É S

Ámor! Társközvetítés komoly kapcso-
latra vágyóknak! 06(20)806-1548
Tatabányai hölgy vár. 06(20)990-
8985
Idősebb úr szívesen beszélgetne időn-
ként fi atalabb hölggyel. Lelki dolgok, 
jóga. 06(20)583-8489 sms
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