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Sok-sok régi és új 
hirdető partnerünknek 
köszönhetjük, hogy
ezen a héten Olvasóink 
egy tartalmilag meg-
változott Szuperinfó-t 
tarthatnak a kezükben. 

A hirdetések mellett írásos 
anyagot is találhatnak érdeklődő 
olvasóink ebben a lapszámban. A 
reklámanyagok böngészése mel-
lett lapunk cikkeit is érdemes el-
olvasni. A hirdetőknek köszönhe-
tően olvasmányosabb, színesebb 
lapszámot készítettünk. Írásain-
kat úgy válogattuk, hogy a ma-
napság aktuális gondok megol-
dásában információt, illetve akár 

segítséget nyújtsunk tisztelt Ol-
vasóinknak. Tervezzük, hogy a jö-
vőben minél több hasonló kiad-
ványt jelentetünk meg, így lapun-
kat még színesebbé és olvasmá-
nyosabbá tegyük Önöknek. Re-
méljük, hogy hirdetőink számá-

ra is pozitív változásokat jelent 
majd az értéket közvetítő tartal-
mak közlése. A gyakoribb hasz-
nálat révén pedig több olvasót, 
ezáltal nagyobb reklámhatékony-
ságot  tudunk nyújtani részükre. 
Célunk egy olyan termék létreho-
zása, amelyik a „Több mint hirde-
tőújság!” szlogen jegyében, ered-
ményesen működik.

„Több mint hirdetőújság!”

Komárom-Esztergom megyei Szuperinfó
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Házaink energia-
fogyasz tásánál 
nemcsak a korszerű 
nyílászárók játszanak 
fontos szerepet, 
hanem az épületek 
megfelelő szigetelése 
is.

Az épületek megfelelő szigete-
lésével elkerülhető a hőhíd, a pe-
nészesedés, a téli hőveszteség 
és a nyári hőterhelés. A falaza-
tok utólagos hőszigetelésénél el-
mondható, hogy legkésőbb 5-8 év 

alatt megtérül. A homlokzat utóla-
gos hőszigetelé sének legelterjed-
tebb módja a polisztirol, amely ki-
váló hőszigetelőképességű, köny-
nyen megmunkálható és egysze-
rűen felszerelhető. A polisztirol-
hoz hasonló hővédelmi tulajdon-
ságú az ásványgyapot, ami nem 
éghető, ezért tűzvédelmi szem-
pontból biztonságosabb.

A vastagabb a jobb
A polisztirollapok ajánlott vas-

tagsága legkevesebb 6 cm, de 
az ajánlott 10 cm. Nem érdemes 
a hőszigetelő anyag vastagságá-

val túlzottan takarékoskodni, mi-
vel a költségeket jelentősen nem 
csökkenti. Ha a kivitelezés meg-
felelő, a hőszigetelés élettarta-
ma 30 év.
 www.raabkarcher.hu

Nyáron a hőszigetelés a falak nappali felmelegedése ellen nyújt védelmet

ADATOK

Hőveszteség: Egy épület 
belső hőjének mintegy 30 
százaléka távozik a falazaton 
keresztül, a tetőn 25-30 
százaléka, az ablakokon 
keresztül 12-25 százaléka, a 
födémen 10-15 százaléka, a 
maradék pedig a kéményen 
át tiszta hőkibocsátás 
formájában távozik. 

A hőszigetelés előnyei
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CSAK 1 NAPIG!
RENDKÍVÜLI SULIKEZDÉSI

öltöny, kosztüm, eredeti bőrkabát 
CSEREAKCIÓ!

pl. KOSZTÜMÖK: 
15.900 Ft helyett 5.900 Ft
19.900 Ft helyett 9.900 Ft
25.900 Ft helyett 15.900 Ft
27.900 Ft helyett 17.900 Ft

pl. ÖLTÖNYÖK: 
20.000 Ft helyett 10.000 Ft
23.900 Ft helyett 13.900 Ft
29.900 Ft helyett 19.900 Ft

Régi öltönye, kosztüme, bőrkabátja
10.000 Ft-ot ér!

Tatabánya, Puskin Művelődési Ház, 
2011. október 18., (kedd) 800-1600

pl. EREDETI BŐRKABÁT: 
29.900 Ft helyett 19.900 Ft
45.000 Ft helyett 35.000 Ft
55.000 Ft helyett 45.000 Ft

Szóló férfi nadrágok
NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
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Az őszi-téli időszak tudatos fel-
készülést igényel a közlekedésben. 
Az ősz beköszöntével megváltoz-
tak a közlekedési viszonyok, rövi-
debbek lettek a nappalok, esőáz-
tatta utak, ködös szakaszok lettek 
a jellemzők, melyek növelik a közúti 
balesetek kockázatát. 

Az őszi hónapokban a közúti 
közlekedési balesetek jellemző 
oka, hogy a gépjárművezetők nem 
a megváltozott időjárási-, látási- és 
útviszonyoknak megfelelően veze-
tik járműveiket. A legtöbb problé-
mát többnyire a változó tapadó ké-
pességgel rendelkező útburkolat, 
valamint a romló látási viszonyok 
okozzák. Ezért lényeges, hogy min-
den járművezető megfelelően ké-
szítse fel járművét a megváltozott 
körülményekre, és legyen önmaga 
is tisztában azzal, hogy az őszi köz-
lekedési viszonyok más járműveze-
tői magatartást követelnek. 

A hetek előre haladtával egy-
re korábban sötétedik, látás útján 
nehezebbé válik a közlekedéshez 
szükséges információk megszer-
zése, ezért gyakrabban kell hasz-
nálni a gépjármű világítóberende-
zéseit, ezért fontos a világító be-
rendezések folyamatos tisztán tar-
tása, az izzók cseréje, és tartalékiz-
zók beszerzése. A fényszórók tisz-
tán tartása nem csak azért szük-
séges, hogy azok optimális távol-
ságot világítsanak be, hanem azért 
is, hogy más közlekedőt ne vakít-
sunk el. Sokan ugyanis nem tud-
ják, hogy a szennyezett fényszóró 
felületek esetenként vakító hatást 
idézhetnek elő. 

A gépjárműveket - főleg hosz-
szabb autóút előtt - ajánlatos ala-
posan átnézni, megvizsgálva min-
den biztonsági berendezést és tar-
tozékot. Az akkumulátor, a gumiab-
roncsok, a világítás és a fékrend-
szer ellenőrzése önmagában nem 
elég, hiszen a jól működő és „csík-
mentesen” törlő ablaktörlő lapátok, 

a megfelelő ablakmosó folyadék 
vagy a páramentesítő egyaránt az 
őszi közlekedés fontos kellékei. 

A megváltozott látási és útviszo-
nyok – különösen esős időben, ill. 
ködben – más járművezetői maga-
tartást követelnek. Nagyobb köve-
tési távolságot kell tartani az ilyen-
kor igen gyakori utoléréses balese-
tek, azaz „koccanások” elkerülése 
érdekében. Általában lassúbb ha-
ladás és óvatosabb, körültekintőbb 
közlekedés szükséges ahhoz, hogy 
megelőzzük a közlekedési balese-
teket. 

Vigyázni kell az úttest mellett ha-
ladó gyalogosokra (lakott területen 
belül és kívül egyaránt), mindenkor 
biztosítani kell a gyalogosok el-
sőbbségét a kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyeken, és fokozott fi gyelemmel 
kell lenni a fi gyelmetlenül az úttestre 
lépőkre. A gyermekek különösen az 
iskolák környezetében vannak na-
gyobb veszélynek kitéve. Nem árt 
tudni, hogy esős-szeles időben a 
gyalogosok általában kevésbé kö-
rültekintők, hiszen a kellemetlen idő-
ben – érthető módon - mielőbb cél-
hoz szeretnének érni. Sajnos esős 
időben gyakran képződnek „pocso-
lyák” az utak felszínén, ezért esős 

időben fokozott fi gyelemmel, és 
amennyiben lehetséges, a pocso-
lyák kikerülésével, továbbá a hala-
dási sebesség csökkentésével kell 
vigyázni a gyalogosokra.

Különösen ősszel sokat emle-
getjük a „látni és látszani” szókap-
csolatot. A fényvisszaverős dzse-
ki, fényvisszaverő karszalag, matri-
ca láthatóvá tesz, megvédhet. La-
kott területen kívül mind a kerék-
párosoknak, mind a gyalogosok-
nak éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok esetén fényvisszaverő 
ruházatot kell viselni. A fényvissza-
verő anyagok és prizmák nem he-
lyettesíthetik a világítást, de növe-
lik a láthatóságot, és ezzel a bizton-
ságot. Egy fényvisszaverő prizmát 
már 100 - 200 méterről észre lehet 
venni. A fényvisszaverő eszközök 
és megfelelő öltözék viselete, vala-
mint a jól működő világítás esetén a 
gyalogosok és a kerékpárosok sö-
tétben is jól láthatóvá válnak.

Ősszel általában a munkába me-
net ideje is nő, ezért fontos, hogy 
korábban induljanak el otthonról. A 
késéseket soha ne próbálják meg 
nagyobb sebesség megválasztásá-
val behozni, mert ezzel szükségte-
lenül és aránytalanul nagy veszély-
be hozzák magukat, családtagjai-
kat, valamint más közlekedők tes-
ti épségét és életét. A közlekedés 
során soha ne feledjék, hogy any-
nyira vigyázzanak másokra, vala-
mint mások értékeire, mint ahogy 
azt másoktól a maguk vonatkozá-
sában elvárják.

Ha a fenti tanácsokat megfogad-
va közlekednek, ezzel már sokat 
tettek a baleset-megelőzés érde-
kében. Valamennyi közlekedő biz-
tonsága érdekében kérjük, fi gyelje-
nek egymásra, legyenek partnerek 
a közlekedésben és tartsák meg a 
közlekedési szabályokat.

Léber Gabriella r. hdgy. sajtóreferens
Komárom-Esztergom megyei 

Rendőr-főkapitányság

Időben készüljünk fel a téli közlekedésre
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Tatabánya, Fő tér 11.
(OTP-vel szemben)
Tel.: 06(34)331-516
Mobil: 06(70)338-0005
Nyitva: H-P.: 900-1700

            Szo.: 900-1200

www.katatextil.hu

• VÁLLALJUK
   lakások, lakóházak,
   közületek
   teljes körű

függönyözését!
• INGYENES helyszíni 
  felmérés.
• MÉRETRE VARRÁS
• Karnisok
  méretre gyártása

AKCIÓ!AKCIÓ!
EGYESEGYES

  függönyök,függönyök,

sötétítőksötétítők

kedvezménnyel.kedvezménnyel.
Az akció ideje: 2011. október 31-ig! 

5050%%
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Ingyenes látásellen-
őrzésen vehetnek 
részt az érdeklődők 
országszerte a Látás 
Hónapja elnevezésű 
rendezvénysorozaton.

A szolgáltatás ingyenes lá-
tásellenőrzésből és szaktanács-
adásból áll az országos akció-
ban résztvevő vizsgálati ponto-
kon. A vizsgálat a pontos korrek-

ció megállapításáig történik, ezt 
követően, amennyiben az ellen-
őrzést végző optometrista vagy 
szemorvos szembetegséget ta-
lál, további szemvizsgálatot java-
sol és az érdeklődőt szakorvo-
si rendelésre irányítja. Az akció-

ban résztvevő üzletekről, a kez-
deményezés céljairól és az ah-
hoz kapcsolódó eseményekről 
a www.latasellenorzes.hu olda-

lon olvashatnak az érdeklődők 
- közölte a szervező az MTI-vel.
A Látás Hónapja kezdeményezés 
célja felhívni a fi gyelmet a rend-
szeres látásvizsgálat fontosságá-
ra. Világszintű felmérések alapján 
az emberek több mint 50 száza-

lékának lenne szüksége valami-
lyen látás korrekcióra, Magyar-
országon közel 1,5 millióan még 
sosem vettek részt szemvizsgá-

laton. Az akció célja, hogy ezek 
az emberek is megvizsgáltas-
sák szemüket. A látásvizsgála-
ton ugyanis nemcsak egy eset-
leg később súlyossá váló szem-
betegség, hanem a cukorbe-
tegség vagy akár a magas vér-
nyomásra utaló jelek is felfedez-
hetők. A gyakori fejfájás, rossz 
közérzet kiváltó oka sok eset-
ben az éleslátás és dioptriakor-
rekció hiánya, vagy a nem meg-
felelő látásjavító eszköz viselése. 
A Magyar Látszerész Szövetség, 
a Magyar Optikus Ipartestület és 
az optikai szakma által szervezett 
akció október 1-tôl október 31-ig 
tart. A szervezők az előre gyár-
tott szemüveg viselésének veszé-
lyeiről is szeretnék tájékoztatni a 
közönséget. A szemüveget az 
egyén adottságai, fi ziológiás jel-
lemzői alapján készítik, hiszen a 
két szem távolsága páciensen-
ként eltérő, akárcsak a két szem 
dioptria igénye. Az előre gyár-
tott egyen szemüvegek azon-
ban az átlagos adatokat veszik 
fi gyelembe.

Október a látás hónapja

Jó látás - jó közérzet

BUDAPEST, 2011. OKTÓBER 1., 
SZOMBAT (MTI)  

A számítógépek és hasonló 
készülékek monitoraival dolgoz-
ni nagy koncentrációt igényel. 
Általában 50 cm-ről vagy keve-
sebbről nézzük a képernyőt, és 
ez hosszú távon nagyon nagy 

erőfeszítést jelent. Több különbö-
ző izmot mozgatunk meg, amikor 
közelre fókuszálunk. 

Gyakori panaszok: 
A leggyakoribb panaszok a fej-

fájás, a homályos távolra látás, a 
viszkető és égő szemek, szem-
fáradtság, vibrálás, kettős látás, 
valamint a lassú újrafókuszálás a 
papírról a képernyőre - és for-
dítva -, amivel eltévesztik, hogy a 
munkában hol is tartottak. 

Monitor előtt dolgozóknak fon-
tos a megfelelő szemüveg vise-
lése és érdemes látásukat rend-
szeresen ellenőriztetni.

A látás és a 
monitorok
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A teljes nyílászáró hőszigetelő faktora természetesen 
nagyban függ az üvegezéstől, hiszen a legtöbb esetben 
ez teszi ki az ablak felületének nagy részét. Ezekben a 
kérdésekben szívesen ad tanácsokat Önnek az ablak 
gyártója:

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓK BEÉPÍTÉSÉT TERVEZI?
A következő áttekintő segít Önnek gyorsan és egyszerűen rátalálni 
arra a nyílászáróra, amely az Ön elképzeléseinek leginkább megfelel. 
Az alapvető statikai és hőszigetelő tulajdonságok mellett új ablakát 
már optikai szempontok alapján is kiválaszthatja. Győződjön meg 
saját maga profi lrendszerünk előnyeiről!

A JÓ HŐSZIGETELÉSÉRT
Számít Önnek a jó hőszigetelés és a fa- valamint színes felületek 
által biztosított egyedi megjelenés? Akkor Önnek a hatkamrás 
rendszerünket ajánljuk. 

MEGGYŐZŐ MEGJELENÉS – DESIGN
Minden ablak annyira szép, mint a profi l, amiből elkészül. Ezért a 
nyílászáróinkat úgy terveztük, hogy valamennyi optikai elvárásnak 
megfeleljen: lágy lekerekítések, különböző üveg lécek és sima, 
csillogó felületek. A nyílászáró rendszert az esztétika, illetve az 
értékesség jellemzi – stílusos ablakok és időtlen elegancia.

TÖBB KAMRA, KEVESEBB ENERGIAVESZTESÉG
Az egyre növekvő energiaárak nemcsak a magánháztartások költségeit növelik. 
A hatkamrás geometria és a 74 mm-es beépítési mélység segítségével azon-
ban a nyílászáró rendszer nagyon jó hőszigetelést biztosít költséget kímélve. 
Azért hogy a hőszigetelő tulajdonságok legmagasabb követelményeinek is 
megfeleljünk, a rendszernek többkamrás szárny, illetve tokváltozatai is léteznek.

MINDEN KÍVÁNSÁGA 
TELJESÜL
A lehetetlen számunkra nem létezik. 
Egyedi méretű nyílászárói kényelmét 
akár 1-2 héten belül élvezheti.

CÍM: 2800 Tatabánya, Dankó Pista út 16.
TEL.: 34/305-758, 06(30)228-24-58 • fax: 34/309-150
Nyitva: H–P.: 9-17 • Szo.: 9-13 óráig 
E-MAIL: info@ablakgyartatabanya.hu • WEB: www.ablakgyartatabanya.hu

ABLAKGYÁR
TATABÁNYA Kft.

MAGYAR TERMÉK – 
A MAGYAR MUNKAHELYEK 
MEGŐRZÉSÉRT



9
W W W. S Z U P E R I N F O. H U

A Magyar Telekom, a Telenor, a 
Vodafone valamint a MasterCard, 
az OTP Bank és a SuperShop 
a mobiltárca funkcionalitásában, 
kényelmében, kezelhetőségében 
és biztonságában rejlő előnyöket 
felismerve megalakította a Mobil 
Tárca Egyesületet. 

Közös céljuk, hogy egységes 
mobil NFC alapú technológiát és 
az erre épülő gyorsan, biztonsá-
gosan és kényelmesen használ-
ható innovatív szolgáltatásokat 
Európában az elsők között ve-
zessék be Magyarországon.

A technológiai fejlődés és az 
innováció iránt elkötelezett alapí-
tó tagok meggyőződése, hogy a 
mobil NFC technológiára olyan 
valódi értéket közvetítő szolgálta-
tások épülhetnek, amelyek újsze-
rű élményt és számtalan további 
lehetőséget biztosítanak az ügy-
felek részére. Éppen ezért elha-
tározták, hogy közös erővel se-
gítik a mobil NFC alapú szolgál-
tatások kialakítását, ajánlás szin-
ten megfogalmazzák a szüksé-
ges technológiai szabványokat, 
javaslatokat tesznek a szolgálta-
tás sikeres bevezetéséhez, bizto-
sítják a szolgáltatáshoz való sza-
bad csatlakozást a partnerek ré-

szére, valamint támogatják és el-
végzik az innovatív szolgáltatások 
bevezetéséhez kapcsolódó felvi-
lágosítást. Az összefogás lévén 
kialakuló egységes technológiai 
keret megfelelő alapot teremt-
het az egyesület céljával egyet-
értő és azzal együttműködni kí-
vánó partnerek, hazai szolgálta-
tók számára: megkönnyíti a be-
illeszkedésüket, felgyorsíthatja a 
piacra lépést, a felhasználói edu-
kációt és segítheti a szolgáltatá-
sok elterjedését.

Mivel a mobiltárca (mWallet) 
nem egy szolgáltatáshoz kötő-
dik, az egyedi alkalmazásokhoz 
képest jobban illeszkedik a fel-
használók változó igényeihez, in-
tegráló jellegű keretet ad, amely-
ben a szolgáltatók és felhasználá-
si területek széles tárháza válik el-
érhetővé. Alkalmazásával az élet 
minden területén hangsúlyosabb 
szerepet kap a mobilitás, és ez új-
fajta életstílust teremthet: általa a 
mobiltelefonnal fi zetés, az elekt-
ronikus hűségkártyák, kuponok, 
közlekedési- és belépőjegyek 
használatának újabb, gyorsabb, 
kényelmi funkciókkal teli formája 
terjedhet el. A felhasználók nem-
csak telefonálhatnak, internetez-

hetnek vagy játszhatnak mobilte-
lefonjaikon, hanem segítségével 
fi zethetnek, moziba, múzeumba 

mehetnek, továbbá széles körben 
– kiskereskedelem, üzemanyag 
töltőállomás-hálózatok, gyorsét-

termi vendéglátás és szállodák 
területén – könnyebbé válhat a 
pontgyűjtő kártyák használata.

A Mobil Tárca Egyesület lét-
rehozása biztosíthatja, hogy Ma-
gyarországon elsők között indul-
hatnak el mobil NFC alapú – mo-
biltárca – szolgáltatások Európá-
ban. Az alapítók – a Telekom, a 
Telenor, a Vodafone valamint a 
MasterCard, az OTP Bank és a 
SuperShop – által megfogalma-
zott tervekben az idén elindított 
kísérleti alkalmazásokat követő-
en 2012-ben bevezetendő ke-
reskedelmi szolgáltatások sze-
repelnek.

Az egyesület a kreatív, felhasz-
nálóbarát szolgáltatások kialakí-
tásának érdekében még ebben 
az évben – egyesület tevékeny-
ségét, a technológiában rejlő le-
hetőségeket bemutató, esetle-
ges csatlakozást elősegítendő 
– workshop-ot tart a technoló-
gia és a tagság iránt érdeklődők-
nek, amelynek helyéről és idejéről 
később ad tájékoztatást.

További információ a www.
mobiltarcaegyesulet.hu oldalon 
érhető el.

Összefogás a mobiltárca hazai bevezetéséért

Fojtyik-Bau Kft.
Fojtyik Krisztián
kõmûvesmester
kültéri munkák, burkolás, járólapozás, 
teljes körû lakásfelújítás
Telefon: 06(30)264-7653
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Kell-e diétázni a gyerekeknek?
Táplálkozási szakértők 
erősen támadják a 
6-12 éves kislányoknak 
szóló diétáskönyvet.

A Maggie diétázik című könyv 
a 14 esztendős Maggie törté-
netét meséli el, aki egy rendkí-
vül túlsúlyos és önbizalomhiány-
nyal küszködő kislányból, idővel 
az iskola normális súlyú futball-
sztárjává válik. A testmozgással 
és kemény fi zikai munkával teli 
idő alatt Maggie egyre magabiz-
tosabb lesz és sikerül kialakítania 
egy pozitív önképet. 

Tízből három gyerek dundi

A könyv célközönségét a 6-12 
éves kor közötti gyerekek alkot-
ják, akik a különböző táplálkozási 
rendellenességek kialakulásának 
szempontjából a legkritikusabb 
korosztályba tartoznak. A gyer-
mekkori elhízás ugyanakkor ha-
talmas problémát jelent Nagy-Bri-
tanniában, ahol minden tízből há-
rom gyermek küzd komoly súly-
problémákkal.  

A kritikusok szerint a gyermek-
kori elhízás ellen folytatott harc 
során elsősorban a szülőket kell 
megcélozni. „Tisztában vagyunk 
azzal, hogy a testsúllyal, mérettel 
és az alakkal kapcsolatos prob-
lémák egyre fi atalabb korban kez-
dik foglalkoztatni a gyerekeket. 
Már a hat-, és hétévesek is azt 
gondolják, hogy a méreteik alap-
ján fogják megítélni őket a világ-
ban, és hogy a nagy méret egyen-

lő a kövérséggel, ami pedig egye-
nesen út a népszerűtlenséghez“ 
– mondta Susan Ringwood, egy 
táplálkozási rendellenességekkel 
foglalkozó szervezet vezetője.  

Csak orvosi felügyelettel
„A diéták nem okoznak köz-

vetlenül táplálkozási problémákat, 
de ha a negatív testkép miatti ala-
csony önértékeléssel párosulnak, 
akkor jelentősen növelik a rendel-
lenségek kialakulásának kockáza-
tát. A gyerekeknek csupán orvosi 

felügyelettel és a háziorvosuk be-
vonásával szabadna diétázniuk. A 
felnőtté válásuk során folyamatos 
súlygyarapodásra és egy sor táp-
anyagra, valamint megfelelő kaló-
riára van szükségük ahhoz, hogy 
egészségesen fejlődjenek. A ka-
maszkori aggodalmak úgy is idő-
ben jelentkeznek majd náluk, ezért 
fölösleges már hatévesen ezekkel 
traktálni őket“ – hangsúlyozta 

Ringwood.  MTI

Dr. Czinege László
orvos – természetgyógyász

nem-gyógyszeres
segítséget nyújt az alábbiakban:

– VÉRNYOMÁS PROBLÉMÁK
– CUKORBETEGSÉG
– HAJHULLÁS
– FÁRADTSÁG
– MIGRÉNES FEJFÁJÁS
– BŐRGYÓGYÁSZATI
GONDOK (ekcéma, szemölcs)
– ÍZÜLETI  PANASZOK
– ALLERGIA
– EMÉSZTÉSI  PROBLÉMÁK
– SÚLYFELESLEG
– DEPRESSZIÓ, SZORONGÁS, 
PÁNIKBETEGSÉG
– MEDDŐSÉG KEZELÉSE
– PROSZTATA PROBLÉMÁK

SZOLGÁLTATÁSAINK:
– BIOREZONANCIÁS ÁL-
LAPOTFELMÉRÉS (góckutatás)

– BIOREZONANCIÁS
KEZELÉSEK
– VÉRCSEPP ANALÍZIS
– FÜLAKUPUNKTÚRA
– HOMEOPÁTIÁS SZEREK
– BACH VIRÁGESSZENCIÁK
– MÉREGTELENÍTŐK
   ALKALMAZÁSÁRA.
BEJELENTKEZÉS:

06-30-906-9114
TATABÁNYA, Béla k. krt. 38. fszt.

NETINDA KUCKÓ

Dinamic Fitness Club - Órarend
Időpont Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Bejelentekzés: 34/301-444

09:30–10:25

10:30–11:25

17:00–17:55

18:00–18:55

19:00–19:55

20:00–20:55

SpinRacing
Eszter

Pilates 
Kriszti

Pilates 
Kriszti

Pilates 
Kriszti

Step
Dóri

Pilates 
Kriszti

Box-Aerobik 
Dóri

Zumba
Móni

Has-far
Évi

Power Jump 
Évi

Spinracing 
Judit

Step
SpinRacing

Évi
AlakFormáló 

Babi
Has-far
Judit

Step
Babi

Alakformáló 
Babi

SpinRacing
Dóri

Zumba
Móni

Paul Kramer Maggie Goes on A Diet (Maggie diétázik) című könyve októberben je-
lenik meg az Egyesült Államokban, de már most megtalálható számos könyvesbolt 

internetes oldalán
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Tatabánya-Bánhidán, a Kossuth u. 71–73.
a Bútor udvarban • Tel.: 34/301-417

Garzon
JÓ ÁLLAPOTÚ FIATAL

IRODABÚTOROK, szekrények, íróasztalok stb.
Ezen kívül LAKÁSBA, ALBÉRLETBE, HÉTVÉGI HÁZBA:
 szekrénysorok, ülőgarnitúrák, rekamiék, heverők, 
konyha bútorok, asztalok, székek, tálalók, hűtők, 

TV-k, mosógépek.
KOLONIÁL BÚTOROK!
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I N G A T L A N

Turul hegyoldalban családi ház eladó. 
06(34)317-691

Keresek készpénzes vásárlásra eladó 
lakásokat, lehet árverés előtt álló is. 
Hívjon bizalommal 06(70)206-5586
Dózsakertben, téglaházban 3 szobás, 
2 erkélyes, felújított, egyedi mérős 
lakás eladó. 06(70)409-8943, 06 
(70)206-5586

Sárberekben alkalmi áron 2 szoba hal-
los, átlagos lakás 4,9 MFt-ért eladó.  
06(70)409-8943, 06(70)206-5586
Béla király krt.-en 1,5 szobás lakás al-
kalmi áron 4,4 MFt-ért eladó. 06(70) 
409-8943, 06(70)206-5586
Alsógallán, a Turul hegyoldalban dupla 
építési telek eladó. 06(70)206-5586, 
06(70)409-8943
Dózsakertben, négyemeletesben 2 
szobás, nagy erkélyes lakás már 4,8 
MFt-ért eladó. 06(70)409-8943, 06 
(70)206-5586
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu
Bárdos lkp.-ban 1. emeleti, 90 m²-es 
lakás sürgősen, áron alul eladó. 06 
(30)228-2462
Madárhegyen, a Majki tóval szemben, 
1100 m2-es telken 2 szobás családi 
ház nyári konyhával, melléképületekkel 
sürgősen eladó. Irányár: 3,4 MFt. 06 
(70)433-6104
Mártírok úton 1. emeleti, 1+2 fél-
szoba+hallos, felújított, új nyílászárós 
lakás eladó. Irányár: 5,8 MFt. 06 
(70)433-6104
Kertvárosban 4 lakásos társasházi 
lakás kiskerttel eladó 5 MFt. 06(70) 
409-8943 
Tatán, tóparton 5 szobás, igényes csa-
ládi ház alkalmi áron eladó 23 MFt.  
06(70)206-5586, 06(70)409-8943.  
Sárberekben, négyemeletesben 53 
m2-es, földszinti, két szoba hallos, zöld-
övezeti lakás eladó. Irányár: 5,7 MFt.  
06(30)696-6246 

A Ságvári úton eladó egy 2 szobás, 1. 
emeleti, erkélyes lakás 5 MFt. 06(70) 
409-8943,  06(70)206-5586
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu
Alku képes ár! Komáromi úton 4. eme-
leti, 43 m2-es, 1,5 szobás lakás eladó. 
Irányár: 4,2 MFt. 06(70)433-6104
Ingatlant keresek! Takács Dóra 06 
(30)520-4512
Tatán, a vár közelében felújított, búto-
rozott, 2. emeleti lakás eladó szigetelt 
tömbben. Ár: 7,5 MFt. 06(30)396-
2170
Sárberekben magasföldszinti, 2 szo-
ba-hallos lakás négyemeletes házban 
eladó 6,2 MFt-ért. 06(30)697-0458
Eladó bánhidai, 1+2 szobás, felújított, 
2. emeleti, tehermentes lakás. Irányár: 
7,5 MFt. 06(70)329-6634
Újvárosban garázs eladó. 06(30) 
235-4474
Mártírok úton 1,5 szobás, 1. emeleti 
lakás 3,9 MFt-ért eladó. 06(70)557-
0922
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu
Csendes utcában, Bánhidán jó állapotú 
családi ház dupla telken, garázzsal el-
adó. Irányár: 15,9 MFt. 06(70)433-
6104
Családi házat, lakást, kereskedelmi 
ingatlant, albérletet keresek. 06(30) 
520-4512
Vértesszőlősön 75 m2 és 164 m2-es 
házak eladók. 06(30)271-3368
Dózsakertben, szigetelt téglaépületben 
4. emeleti, nagy erkélyes, 55 m2-es la-
kás tulajdonostól 5,3 MFt-ért eladó.  
06(30)385-4173
Gál ltp.-i, 1+2 félszobás, jó állapotú 
lakás 6,97 MFt-ért eladó. 14 órától 
06(20)518-8506
Gáli, tetőteres garázs 1,59 MFt-ért el-
adó. 06(70)364-3729
Ár alatt! Esztergomi úton, négyemele-
tes téglaépületben 2 szobás, 3. emeleti, 
nagy erkélyes, felújítandó lakás eladó. 
Irányár: 4,8 MFt. 06(70)557-0922
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu

Ságvári úton magasföldszinti, 2 szo-
bás, egyedi hőmennyiségmérős, nagy 
erkélyes lakás eladó. Irányár: 5,8 MFt. 

06(70)557-0922
Tata-Remeteségben kétszintes, felújí-
tott, gáz és fatüzeléses ház eladó vagy 
tatabányai családi házért cserélném. 

06(70)205-2204
Keresek! 2 szobás, új nyílászárós la-
kást 2. emeletig készpénzfi zetéssel!  
06(70)557-0922
Újvárosban extrán átalakított, 35 
m2-es, 2. emeleti, erkélyes téglalakás 
berendezve, beépített gépekkel együtt 
eladó. Irányár: 5,9 MFt. 06(70)433-
6104
Kétgenerációs családi ház Alsógallán 
eladó, két lakás beszámítással is. 06 
(20)383-7104
Tata-Újhegyben, X. dűlőnél, 900 m2-
es zártkertben kétszintes, befejezésre 
váró épület eladó. Irányár: 5,3 MFt.  
06(70)433-6104
Környe határában 13 hektár akácos 
erdő sürgősen eladó. 06(20)490-
7045
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu
Alsógallán 685 m2-es, összközműves 
építési telek 43 m2-es házzal eladó. 
Irányár: 9,8 MFt. 06(70)433-6104

3,9 MFt-tól eladók tatabányai, 1-1,5-2 
szobás lakások! 06(70)557-0922
Garázs eladó a Gál ltp.-en. 06(30) 
612-4225, 06(30)463-7965
Környén, a Tatai úton 2 szobás paraszt-
ház eladó. Irányár: 6,2 MFt. 06(70) 
433-6104
Tata 30 km-es körzetében házat vagy 
lakást keresek. Somogyi 06(30)520-
4512
Eladó, kiadó 6250 m²-es Tatabánya 
belterületi telek, közművesített, körbe-
kerített, bármilyen célra. 06(30)993-
5900
Tatabányán, a Május 1. úton 150 m2-es, 
szigetelt, felújított, kétszintes családi 
ház gondozott, 1073 m2-es telken el-
adó. Irányár: 21,95 MFt. 06(70)433-
6104
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu
Mártírok úti, 1. emeleti, felújított lakás 
eladó. 06(30)302-4002
Tatabányán, a Mártírok úton 68 m²-
es, erkélyes, felújított, 2. emeleti lakás 
sürgősen eladó. Irányár: 6 MFt. 06 
(30)960-3970
Tarjánban, a buszmegállótól 5 percre, 
Szőlőhegy elején szépen gondozott 
szőlő kis házzal eladó. Irányár: 2,99 
MFt. 06(70)433-6104
Dózsakertben, a kertészetnél dupla ga-
rázs hosszútávra kiadó. 2 akna, villany 
van benne. 06(70)657-8376

Platán téren 3. emeleti, 1,5 szoba + ét-
kezős, nagy erkélyes, jó állapotú lakás 
eladó. Irányár: 6,1 MFt. 06(70)433-
6104
Kecskéden családi ház eladó. Tatabá-
nyai tömblakást beszámítunk. Irányár: 
11 MFt. 06(20)352-1286
Ságvári úton téglaépületben 1. emeleti, 
2 szobás, erkélyes lakás eladó. 06 
(70)291-8151
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu
Újvárosban 51 m²-es, 3. emeleti, jó ál-
lapotú lakás eladó. 06(30)826-2429
Tatán főútra is nyitható, 190 m2-es, 
egyszintes családi ház 444 m2-es ud-
varral, vállalkozásnak is eladó. Irányár: 
23,5 MFt. 06(70)433-6104
Gál ltp.-en 2 szoba-hallos, nagy erké-
lyes lakás eladó. Irányár: 5,4 MFt. 06 
(70)940-1187
Telek eladó a Turul alatt, részletre is, 
1 MFt-ért. 06(20)936-2635, 06(34) 
739-910
Környén kétgenerációs, felújított csa-
ládi ház, vállalkozásnak is alkalmas 
eladó. 06(70)433-6104
Béla király krt.-i, 2 szobás, kockatömbi 
lakás eladó 6,6 MFt. 06(20)936-
2635, 06(34)739-910
Oroszlányon, a Borbálán 4 szoba+ 
nappalis, felújított családi ház alterna-
tív fűtéssel, plusz 2 garázs, borospin-
ce, összesen: 235 m2. Ár: 23,9 MFt. 

06(70)541-9190
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu
Felsőgallán, főúton 120 m2-es, szige-
telt, felújított családi ház 700 m2-es, 
gondozott kerttel eladó, tömblakás be-
számítással is. Irányár: 21 MFt. 06 
(70)433-6104
Neszmélyen felújított, 130 m2-es csa-
ládi ház nagy telekkel, melléképületek-
kel eladó vagy tatai illetve tatabányai 
tömblakásokra cserélhető értékegyez-
tetéssel. 06(34)487-372
Tatabányán, a Panoráma lakóparkban 
új amerikai konyhás ikerház (burko-
lat, festés nélkül). Ár: 19,9 MFt. 06 
(70)541-9190

Felsőgallán, a faluban 70 m²-es, szép 
állapotú családi ház beépíthető tetőtér-
rel, 500 m²-es telekkel eladó. Irányár: 
12,8 MFt. 06(70)433-6104
Tatabányán bértelek átadó. 06(20) 
208-6500
Sárberekben, közkedvelt kontyosban 
földszinti, 3 szobás, saját kis kerttel 
rendelkező lakás 10,4 MFt-os irányáron 
eladó. 06(30)417-6222
Gelato fagyizóhoz közeli, egyszobás la-
kás eladó. Irányár: 4,05 MFt. 06(30) 
351-0404
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu 

Tata-Újhegy, X-dűlőben 1500 m2-es 
telek építési engedéllyel eladó. Irányár: 
2,8 MFt. 06(70)433-6104
Mártírok úton, négyemeletes téglaépü-
letben felújított, 2 szobás lakás eladó. 
Irányár: 6 MFt. 06(20)886-8785
Szőlőhegyen családi ház eladó 7,5 MFt-
ért. 1. emeleti, nagy erkélyes, hőmeny-
nyiségmérős lakást beszámítok. 06 
(20)575-7955
Köztársaság úton, a Gelatonál földszin-
ti, 2 szobás, szépen felújított, egyedi 
hőmennyiségmérős lakás eladó. Irány-
ár: 6,7 MFt. 06(70)433-6104
Turul hegyoldalban 1018 m²-es építési 
telek a Szőlő-dűlőben eladó. Irányár: 
1,1 MFt. 06(70)433-6104

882 m2-es telek Kertvárosban sürgő-
sen eladó. 06(30)248-7391
Zölddombi-dűlő elején 700 m²-es, 
gondozott telken szintes ház eladó. 
Irányár: 8 MFt. 06(70)433-6104
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu 
Eladó 82 m2-es lakás a Paletta lkp.-ban. 

16 óra után 06(30)214-1645
Környebányán eladó egy 106 m2-es, új-
építésű családi ház 2500 m2-es telken. 
Irányár: 19,9 MFt. 06(30)441-7076
Tatabánya-Újvárosban 44 m2-es, 1 
szobás, jó állapotú lakás eladó! Irányár: 
4,5 MFt. 06(30)520-5743 

Erdész úton földszinti, 1,5 szobás, 
részben felújított, egyedi hőmennyiség-
mérős lakás eladó. Irányár: 6,2 MFt.  
06(70)433-6104 
Kihagyhatatlan vétel! Oroszlányban, 
Bánki D. úti téglában eladó egy 1. eme-
leti, 55 m2-es, új ablakos, erkélyes, 
nagy konyhás lakás. Irányár.: 4,8 MFt. 

06(70)367-7606
Tatabányán, az Ifjúmunkás úton, négy-
emeletes téglaépületben 55 m2-es, 2 
szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 
5,5 MFt. 06(30)520-5743
Eladó Tatán, a Tiszti ltp.-en egy jó ál-
lapotú, folyamatosan karbantartott, 
2 szobás, 50 m2-es, 2. emeleti lakás. 
Irányár: 7,2 MFt. 06(30)454-4830
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu 
Tatabánya-Újvárosban eladó egy 43 
m2-es, 1,5 szobás, 3.emeleti, jó állapotú 
lakás. Irányár: 4,9 MFt. 06(30)441-
7076
Ház, lakás áron! Oroszlányban, a Ha-
tár úton eladó egy teljesen felújításra 
szoruló, 70 m2-es, 540 m2-es telekkel 
rendelkező családi ház. Irányár: 7,2 
MFt. 06(70)367-7606
Tatabánya-Bánhidán eladó 100 m2-es, 
1+4 félszobás, 2004-ben épült családi 
ház 600 m2-es telken. Irányár: 21,9 MFt. 

06(30)441-7076
Eladó Tatán, a Gesztenye fasoron egy 
felújított, 2 szobás, 56 m2-es, magas-
földszinti lakás. Irányár: 9,2 MFt.  
06(30)454-4830

Reális áron eladó Oroszlányban, a Kert-
alja úton egy 1. emeleti, 2 szoba + hal-
los, jó állapotú, összkomfortos lakás. 
Irányár: 5,99 MFt.  06(70)367-7606
Tatabánya-Dózsakertben 53 m2-es, 2 
szoba, hallos lakás eladó! Irányár: 5,2 
MFt.  06(30)520-5743

INGATLANKÖZVETÍTÉS

www.heredikft.hu • 06 20 935 3633
TATA: 06(30)636-9808 • KOMÁROM: 06(30)691-7288

Iroda: Tatabánya, Fő tér 20. (Hotel Árpád)
Tatabánya, Sárberki ltp. (Spar melletti üzletsoron)

Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján.
HITEL ÜGYINTÉZÉS • ÜGYVÉDI HÁTTÉR

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, a Komáromi úton 38 m2-
es lakás eladó. Ár: 3,9 MFt. 06(70) 
388-9841

Tatabányán, a sportcsarnok melletti 
garázssoron 22 m2-es garázs eladó. 

06(70)388-9841

Oroszlányban beépítetlen, 7621 m2 
terület (60% beépíthetőség) sürgősen 
eladó. Jól megközelíthető, közművek-
kel ellátott, a központtól 1 km-re he-
lyezkedik el. Akciós irányár: 4000 Ft/
m2 +áfa. 06(34)310-107, 06(70) 
388-9841

Tatabányán beépítetlen, 10560 m2-es 
ipartelep sürgősen eladó. Jól beépít-
hető, közművek csatlakoztathatóak, 
vállalkozás céljára alkalmas. Akciós 
irányár: 2500 Ft/m2+áfa 06(34) 
310-107, 06(70) 388-9841

Tatán, az Újhegyi úton eladó egy új-
építésű, tehermentes, luxus családi 
ház 820 m²-es telken. Lakótér: 135 
m² (nappali+3 hálószoba)+25 m² 
garázs+27 m² terasz. Ár: 45,9 MFt. 

06(30)581-9589

SEGÍTÜNK!
ELADNÁ INGATLANÁT?

Tarel Ingatlanforgalmazó Kft.
2800 Tatabánya, Gyôri út 16/C • Gerecse Üzletház
Tel.:  06 34 510 133 | Fax  06 34 510 132

www.oc.hu

Otthon Centrum

 H121000 | Oroszlány
Oroszlányban eladása kínálunk egy VIII. 
emeleti, 1 + fél szobás, teljes mértékben 
felújított, igényes lakást.
 Nagyné T. Erzsébet 70 454 1052 I.ár: 4,7 M Ft

 H121045 | Tatabánya
Eladó Tatabánya Béla király körtéren, III. 
emeleti, 1,5 szobás lakás. Az ingatlan 
felújított, szigetelt.

 Csizsek Mihány 70 454 1072   I.ár: 5,2 M Ft
 H117597 | Tatabánya
Eladó Tatabányán, a Ságvári úton egy III. 
emeleti, 1 szobás lakás.
 Csizsek Mihány 70 454 1072      I.ár: 5 M Ft

 T007492 | Dunaalmás
Dunaalmáson, panorámás belterületi 
építési telek eladó. A villany és hálózati 
víz megoldható. Elhelyezkedése miatt 
gyönyörű dunai panoráma tárul elénk.
 Biacsiné Gallai Erika 70 454 1061 I.ár: 4,9 M Ft

 H122567 | Dad
Dadon, falusi környezetben eladó
61 m2-es, teljesen felújított családi ház,
3161 m2-es telekkel.
 Szám Krisztina 70 454 1074 I.ár: 11,5 M Ft

 H059966 | Komárom
Komárom–Szőnyben, otthonos, 2 szobás 
családi ház, szép kerttel, csendes mel-
lékutcában, mégis központi helyen eladó. 
Gázkonvektoros fűtés, beépíthető tetőtér. 

 Biacsiné Gallai Erika 70 454 1061 I.ár: 13,9 M Ft

 H118422 | Tatabánya
Tatabánya–Dózsakertben eladó egy 2 
szobás, II. emeleti, beépített erkélyes, 
felújított lakás.

 Miléné Sándorfi  Sára 70 454 1071 I.ár: 6,9 M Ft

Sárberekben 1. emeleti, nagy erké-
lyes, 2 szoba-hallos, gyönyörű, telje-
sen felújított lakás eladó. Irányár: 6,7 
MFt. 06(70)557-0922



13
W W W. S Z U P E R I N F O. H U

Tatabányán, a Gál ltp.-en eladó egy 30 
m2-es, 1 szobás, felújítandó, 3. emeleti 
garzonlakás. Irányár: 3,39 MFt. 06 
(30)441-7076
Ajándék mikrohullámú sütő Önnek! 
Kattintson: www.atlaszingatlanhitel.hu 
Oroszlányban, csendes helyen 160 m2-
es családi ház 800 m2-es kerttel, mű-
hellyel, garázzsal 15,9 MFt-ért eladó. 
Tatabányai, 2 szobás családi ház vagy 
2 szobás, max. 1. emeleti tömblakás 
csere érdekel. 06(30)325-0661

A L B É R L E T

Ne fi zesse albérletét, fi zesse saját la-
kását helyette! Lakáshoz juthat már 
200000 Ft önerővel vagy önerő nélkül. 

06(70)206-5586
Férfi  részére kiadó szobát keresek sür-
gősen. 06(70)229-2620
Szoba kiadó férfi nek. 06(30)309-
7697
Ságvári ltp.-en egyszobás, felújított 
lakás kiadó. 1930 után 06(20)248-
4339
Dózsakertben egyszobás, bútorozott 
lakás kiadó. 06(30)856-8823
3 szobás, egyedi fűtéses lakás kiadó 
Tatabányán. 06(20)944-4905
2 szobás albérlet november 1-től kiadó 
a Bánhidai ltp.-en. 40000 Ft+rezsi/hó. 

06(70)386-6368

Sárberki tízesben 1. emeleti, felújított 
lakás hosszútávra, igényesnek kiadó. 
35000 Ft+rezsi+2 hó kaució. 14 
órától 06(70)631-5395
Sárberekben 2 szoba-hallos, jó állapo-
tú lakás kiadó. 40000 Ft+rezsi+2 hó 
kaució. 06(30)868-0320
Dózsakertben 2 szobás, bútorozott, 
egyedi fűtésmérős lakás 40000 Ft+2 hó 
kaucióért, november 1-i beköltözéssel 
kiadó. 06(30)480-6851
35 m2-es, bútorozott lakás kiadó. 06 
(30)209-7496
Kiadó Oroszlányban, Takács I. úton 
lévő, 1. emeleti, 2 szobás, átlagos, 
bútorozatlan lakás. 2 havi kaució. Ár: 
30000 Ft/hó + rezsi.  06(70)367-
7606

Ü Z L E T H E L Y I S É G

Sárberekben, a főút mellett szépség-
szalon eladó. 06(20)937-4686
Üzlethelyiség eladó Tatabánya közpon-
ti helyén. Ára: 7,5 MFt. 06(20)323-
1589
Tatabányán bevezetett pizzéria gépesít-
ve átadó 800000 Ft-ért. 06(30)635-
6547
Kiadó Komáromban 100 m² iroda, üz-
lethelyiség saját parkolóval, még nem 
lakott, központban. 06(30)993-
5900

Tatabányán üzlethelyiség bérlővel 
együtt eladó. 06(20)414-6967
Kiadó Tatán 70 m² iroda, 350 m²-es 
raktár, 300 m²-es raktár parkolási lehe-
tőséggel, központban. 06(30)993-
5900
7 éve üzemelő garázs-vegyesbolt Tata-
bányán bérlővel együtt, teljesen beren-
dezve eladó. Irányár: 4,1 MFt. 06(70) 
433-6104
Fodrásznak hely kiadó a Mártírok úton, 
bevezetett szépségszalonban. 06 
(30)740-0646, 06(20)935-2122
Kertvárosban, a Hadsereg úti Sparnál 
35 m²-es üzlethelyiség sürgősen eladó. 
Irányár: 4,5 MFt. 06(20)496-8248
Mártírok úton, a Közművelődés Házá-
val szemben 1,5 szobás, földszinti lakás 
irodának kiadó. 06(70)433-6104

J Á R M Ű

6 személyes lakókocsi és ponyvás, 750 
kg-os utánfutó bérbeadása! Anidor Tra-
de Kft 06(20)329-4347
Autóbérlés kedvező áron! Hívjon bár-
mikor! 06(30)396-2170
Autót vennék: Suzukit, Opelt, Daewoot, 
Hyundait, Fordot, Renault-t készpénz-
ért. 06(20)8059-813
Lada 1500-ös 2 év műszakival 230000 
Ft-ért eladó. 06(30)859-7179
Használt gépkocsiját állapottól függet-
lenül készpénzért megvásároljuk! Hite-
lét kiegyenlítjük! 06(30)729-6112

Á L L Á S

Modelleket keresünk webcam stúdió-
ba 18 éves kortól. Kereseti lehetőség 
170000-250000 Ft. Információ és je-
lentkezés: www.vip-modells.com
Tatabányáról és környékéről keresünk 
szakmával rendelkező fi atalokat operá-
tori munkakörbe. Munkavégzés helye: 
Tatabánya. Jelentkezés önéletrajzzal a 
szilva.m@paszer.hu címen vagy SMS-
ben a 06(70)586-6400 telefonszámon
Kozmetikust keresek dózsakerti üzle-
tembe. 06(70)366-3568

Állást keresek B-s jogosítvánnyal, ke-
reskedelmi végzettséggel. 06(20) 
807-3902
Mellékállásba keresünk 3-50 év közötti 
amatőr/profi  modelleket katalógus, ma-
gazinfotózásokra, szépségversenyekre, 
reklámfi lm szerepekre stb. Duci hölgy 
modellek (16-50 év) jelentkezését is 
várjuk! További információ és jelentke-
zés: www.mondecaste.hu oldalon
Szakképzett nővér 25 év tapasztalattal 
házi betegápolást, idős emberek gon-
dozását vállalja. 06(20)407-4166
Gyakorlattal rendelkező targonca-ve-
zetőket keresünk.  H-P-ig 8-16 között 
06(34)789-406, 06(30)372-1444
Ausztriai, németországi munkalehető-
ségeket kínálunk szakmunkásoknak, 
segédmunkásoknak! 06(30)449-
3848, 06(30)665-6753

Tatabányai szépségszalonba kozmeti-
kust felveszek. 06(30)351-6577
SWB németországi munkalehetőség! 
Fekete-erdei idősek otthonába kere-
sünk betegápolókat, idősgondozókat! 
Bővebb infó: 06(20)374-0603, www.
swb-wonhstifte.hu
Németországi munkára keresünk férfi  
szak- és betanított munkásokat. Saját 
gépkocsi használata előny. Feltétel: jó 
német nyelvismeret. H-P-ig 8-16 kö-
zött 06(34)789-406, 06(30)330-8085

Tatabányai pénzintézetbe 4 órás takarí-
tónőt, valamint helyettesítőt felveszek. 
Érdeklődni munkaidőben: 06(30) 
445-3963
Tatabányai székhelyű nyílászáró és 
építőanyag forgalmazó cég felvételre 
keres tapasztalattal rendelkező pénz-
ügyi ügyintézőt, koordinátort, logisz-
tikai ügyintézőt, értékesítőt. Előny: 
hasonló területen szerzett tapasztalat, 
B kategóriás jogosítvány, nyílászáró 
és építőanyag ismeret. Fényképes ön-
életrajzokat az ablakok@postafi ok.hu 
email címre kérjük elküldeni.
Tatabányai szerelvény üzletbe férfi  el-
adót keresünk 35 éves korig. Jelentkez-
ni önéletrajz leadásával délelőttönként 
Tatabánya, Táncsics M. u. 2/D szám 
alatti üzletünkben lehet.

V E G Y E S

Mechanikus vérnyomásmérő fülhallga-
tóval, garanciával 15000 Ft-ért eladó. 

06(70)932-7479
Számítógépek garanciával CRT-LCD- 
vel. P4: 13900, 3000P4: 19900, 3000HT-
512 VGA3D:  29900. Kiszállítás.  
06(70)254-9466, www.ebyte.hu
Megrendelt könyveit a tatabányai 
átvételi helyszínen szállítási költség 
nélkül veheti át! www.regikonyvek.hu

Telefon: 06(30)300-6403

KIADÓ IRODÁK, MŰHELYEK, 
RAKTÁRAK,
ÜZLETHELYISÉGEK Tatabányán. 
Zárt terület, saját belső parkoló (+ további terület bérelhető), 
klíma, egyedi fűtés, telefon, internet, minőségi kivitelezés, 
szép környezet.

  Ugyanitt ipari telek/terület kiadó/eladó. 
MOST RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON!

Tatabányai munkahelyre virágkö-
tőt felveszünk 06(30)339-6783, 
06(30)967-9991

Gyakorlattal és vendégkörrel rendel-
kező fodrászt keresek. 06(30)326-
3856
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3 személyes, jó állapotú, ággyá alakít-
ható kanapé 40000 Ft-ért eladó. 06 
(70)557-0922
Olcsó tűzifa 8500 Ft/m3-től házhoz 
szállítással eladó. 06(70)705-0122
Dunnákat, párnákat vásárolok 6500 
Ft/kg-ig és hagyatékot. 06(30)550-
4661

Villanytűzhely és gáztűzhely eladó.  
06(30)587-6613
Gobleinek eladók. 06(20)312-9350
Gorenje 175 l-es hűtőláda, Hilti TE72-
es új ütve fúró eladó. 06(20)311-
9030
Originált COD tea+ Vital Plus étrend ki-
egészítő áron alul eladó. 06(30)505-
6121
Novemberi születésű kisbabáról gyer-
mekruhák (50-68-as méretig) jó minő-
ségben eladók. Ár megegyezés szerint. 

06(70)770-2757

Tűzifa 9000 Ft/m3-től eladó. 06(30) 
713-0814
Eladók jó állapotban lévő megkímélt 1 
db TV szekrény, 1 db ágyneműtartó, 2 
db fotel, 1 db fi ókos kisszekrény. 06 
(30)354-3232
Eladó 3 részes, piros lélegzőbőr ülőgar-
nitúra (40000 Ft) és iroda bútor sarok 
asztallal, szekrénnyel és konténerrel 
valamint gázkaros-bőr székkel (60000 
Ft). 06(70)662-9449
Eladó nagy teljesítményű asztali számí-
tógép és egy LCD monitor 17 col. Ár: 
55000 Ft. 06(70)662-9449
Eladó LUX tipusú porszívó és gőzbázis 
vasaló összes tartozékával. Örökös 
garancia! Ár: 350000 Ft 06(70)662-
9449
14”-es fi ús gyerek kerékpár nagyon 
megkímélt állapotban eladó. Ár: 16000 
Ft. 06(20)544-2202 

S Z O L G Á L T A T Á S

Redőny, reluxa 30-40% kedvezmény-
nyel, 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
Dugulás elhárítás, vízvezeték szerelés, 
javítás! 06(70)384-7515, 06(30) 
270-5721

Költöztetés.  06(20)341-8993
Redőnydoki!  06(20)389-4613

Vízvezeték-szerelés, fürdőszoba át-
alakítás egyedi igény szerint. 06(30) 
296-0933
Költöztetés! 06(30)359-7853
Villanyszerelés! 06(20)802-0054

Költöztetés! 06(20)924-1102
Kineziológus rendel (pánikbetegség, 
szorongás, dyslexia, érzelmi stressz 
oldása). 06(20)357-7509

Csempézés, járólapozás egyedi kérés-
re is, reális áron, garanciával! 06(20) 
937-4686

Vasalást vállalok Tatabánya és Orosz-
lány környékén. 06(30)242-5322
Háztartásigép javítás! 06(20)269-
7170

Sírkő felújítás olcsón. 06(70)271-
3663
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
szalagfüggöny, harmonikaajtók készí-
tése, javítása, nyílászárók utólagos 
szigetelése, passzítása, beállítása, zár-
cseréje. 06(30)294-6022

Hajvásárlás! 06(30)261-3775

Hátmasszázs! 06(70)318-2727
Villanyszerelés gyorsan, olcsón! 06 
(70)317-5504
Riasztórendszerek és kamera-rendsze-
rek telepítése, javítása. 06(70)317-
5504

Kézműves Centrum újra nyitva. Érdek-
lődni telefonon: 06(20)323-1589

Thai talpmasszázs akció! 06(20)931-
6286
Gázkészülék javítás! Víz- gázfűtés sze-
relés! 06(20)985-8961
Kőművesmunkák, családi házak, tár-
sasházak szigetelése. 06(30)305-
2046
Csempézést, járólapozást, hőszigete-
lést vállalok. 06(30)913-9542

Kozmetika, pedikűr, műköröm, mű-
szempilla Tatabányán, a Sárberki ltp. 
806-ban, a Fellner Iskola mellett! 06 
(20)252-2145
Szúnyoghálók, műanyag nyílászárók 
reális áron, ingyenes felméréssel! Nyug-
díjas kedvezmények! 06(34)301-
220, 06(30)930-4789

RC-modellek (autók, helikopterek, 
repülők), kiegészítők, Airsoft Tatabá-
nyán, a Sárberki ltp. 806-ban, a Fellner 
Iskola mellett!  06(20)252-2145, 
06(34)710-107

O K T A T Á S

Matematika tanárnő korrepetálást vál-
lal. 06(20)561-7342
Német nyelvterületre készülő munka-
vállalóknak speciális nyelvtanfolyam 
indul. 06(70)270-2569

Korrepetálás matematikából, fi zikából 
általános iskola felső tagozatosoknak 
Alsógallán. 06(30)501-7274
Vívásoktatás Tatabányán 9-99 éves 
korig! Plásztán Attila vívómester 
06(70)369-1906
Ingyenes angolóra kezdőknek és hala-
dóknak csütörtökönként 18 órától! Sár-
berki ltp. 811. 06(70)702-1636
Angoloktatás! 06(20)993-1482

Ü D Ü L É S

Hajdúszoboszlón, a Siesta Üdülőszö-
vetkezetben 2011.11.06-11.19-ig 1,5 
szobás apartman 4-5 főnek 40000 Ft-
ért átadó. 06(20)967-2693
Hajdúszoboszlón, fürdőhöz közeli 
Borbély vendégházban félpanzióval 
17500 Ft/fő/7éj. 06(30)394-8411, 
06(52)270-238, 06(52)272-419
Zalakaroson vagy Hévízen üdülési jog 
2-4 fős, időpont-egyeztetéssel kiadó 
vagy eladó. 06(30)821-4577
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
utószezoni akciós áron. 10.02-től vissza-
vonásig 17700Ft/fő/hét. 06(30)944-
9398 www.frankvendeghaz.hu

P É N Z Ü G Y

Könyvelő iroda. Tatabánya, Győri út 
1/A. 06(21)200-2995
Személyi kölcsön passzív BAR-
osoknak is 60000 Ft nettótól, munkál-
tatói igazolás nélkül is! Nyugdíjasoknak 
bankszámla nélkül is! 06(20)395-
1795

T Á R S K E R E S É S

Ámor Társközvetítő. Találj Te is Társat! 
 06(20)806-1548

50-es, vörös démon ismerkedne.  
06(20)582-7729
Anyagilag biztonságos, jóképű üzlet-
ember keresi igényes barátnőjét.  
06(70)579-3692
Kultúrális és szabadidős programok-
hoz 35-39 év közötti, kedves, csinos, 
dekoratív hölgy levelét várja 40-es, 
177/79 kg, jó megjelenésű férfi . Tata-
bánya, Pf.:1339

KAPUTECHNIKA
Szekcionált garázskapuk, kertkapuk 
automatizálása, lakatos munkák. 
www.kiraly-kapu.hu

06(30)949-7492

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

Műanyag nyílászárók, redőnyök, re-
luxák! 06(34)312-980, 06(70)316-
1767

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

Varrógépjavítás! 06(30)263-4229

Hevederzárak 6500 Ft-tól! 06(20) 
9787-420, 06(34)316-325 este

Kettőt fi zet, hármat vihet akció a 
felújított Vanilla Mix Felnőtt Használt 

Ruhaboltban a készlet erejéig 
2011.10.14–10.21-ig!

Új őszi, téli áru érkezett! Tatabánya, 
Dózsa Gy. út 26-28. 06(30)927-3318

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

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

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

Vanilla Mix bababizományi és gyer-
mekruha üzlet! Kettőt fi zet hármat 
vihet minden használt ruhából a kész-
let erejéig 10.14-10.21-ig! facebook.
com/vanillamix. www.vanillamix.hu/
akciok Ugrálóvárak bérelhetők! Tata-
bánya, Réti út 170. (Dózsakert Millen-
nium lkp.)   06(30) 325-0016 www.
vanillamix.hu

Komárom-Esztergom 
megyei Szuperinfó

Lapzárta: hétfõ 16 óra 
Kiadja a NIL Kft., a Hungária Szuper-

infó 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

HIRDETÉSEIT FELADHATJA:
TATABÁNYA, FŐ TÉR 20. 

(Szuperinfó szerkesztősége)
OROSZLÁNY, RÁKÓCZI U. 47.
Álmaink Háza Ingatlaniroda

(az OTP-vel szemben)
RÁKÓCZI U. 50.

Mónika virágüzlet (a posta mellett)
Nyomdai elõállítás: DP-Print Hungari 

Nyomda, Szlovákia, Galánta
Felelõs vezetõ: dr. Karvai Norbert
Szerkesztõségünk a jogszabályokba 

ütközõ, etikailag kifogásolható hirde-
tések közlésétõl elzárkózik,

a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelõsséget nem vállal. 

Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft., Tatabánya

I M P R E S S Z U M

Héjas diót jó minőségben felvásáro-
lok. 06(30)560-6140

LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, 
CSALÁDI HÁZAK ÁTALAKÍTÁSA, 

HŐSZIGETELÉSE RÖVID HATÁRIDŐVEL, 
GARANCIÁVAL, REÁLIS ÁRON. 

(ASZTALOS MUNKÁK). 
06(30)334-6193

Dohányzás leszoktatás, biorezo-
nanciás állapotfelmérés, véranalízis. 

06(30)960-9114 

TIT tanfolyamok indulnak!

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 !
Ü d ü l é s i  c s e k k e t  e l f o g a d u n k !

- Vendéglátó eladó ........................................ október 14.

- Fakitermelő-Motorfűrészkezelő ............... október 14.

- Hegesztő ..................................................... október 14.

- Uszodamester ............................................. október 18.

- Takarító....................................................... október 18.

- Mérlegképes könyvelő ............................... október 18.

- Pénzügyi és számviteli ügyintéző ............. október 18.

- Mérlegképes könyvelők kötelező

   továbbképzése ............................................ október 26-27.

Eladó kiskutyák: Pembroke Walesi 
Corgi, 2011 májusában születtek. 
Törzskönyvezésük folyamatban van. 
Telefonszám: 06(30)740-1037 (Csak 
angolul beszélek)

Eladna vagy venne? A műszaki bi-
zományit keresse! TV-k, hűtők, hifi k, 
mosógépek, gáztűzhelyek stb. 06 
(30)687-8128

Angol, francia beszédcentrikus nyelv-
oktatás! 06(30)600-1392

TATABÁNYA, 
Szelim út 85. 

Tel./Fax: 34/339-488

AKKUMULÁTOROK
INDÍTÓMOTOR– ÉS 

GENERÁTORJAVÍTÁS

VITOSINSZKI 
AUTÓVILLAMOSSÁG

2890 Tata, Szomódi út 8.
Tel./fax: 34/383-046

Tel.: 06-30/713-7190 
e-mail: no-ki@t-online.hu

Nyitva tartás: H-P.: 730-1600

PLEXI ÉS MÛANYAG 
LAPOK MÉRETRE

VÁGÁSA, HAJLÍTÁSA
üregkamrás, polikarbonát lemezek 

értékesítése, elõtetõk, teraszok 
teljes körû kivitelezése.

LAKATOS ÉS FÉMMEG-
MUNKÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK.

AKCIÓ!AKCIÓ!
• 10 mm, 1 old. UV lemez

3.250.-/m3.250.-/m22

• 10 mm, 2 old. UV lemez

3.780.-/m3.780.-/m22 
Az akció a készlet erejéig tart, 
az árak az áfát tartalmazzák! 
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