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Hirdetésfelvétel
06-20/439-5945



Állás
Pomáz egyes részeire KOLLÉGÁT
KERESÜNK! Főállás mellett is végez-
hető munka vagy iskola mellett diák-
nak, illetve  nyugdíjasnak! 2 hetente
újság-szórólap postaládázására  ke-
resünk megbízható kollégát! 
Pár órás, jól fizető munka!
Tel: 06-20/439-5945

Adás-vétel

Kukorica eladó termelőtől, Po máz és
kör nyé kén 10 q fölött in gye nes ház hoz -
 szál lí tás! Tel.: 06-30/944-4250

Szolgáltatás

Cserépkályha építés, egyedi kivitelezés,
átépítés, javítás, adás-vétel. Ingyenes
kiszállás. Nyugdíjas kedvezmény.
Óhegyi József Tel.: 06-30/418-3292

Lakásfelújítás, szobafestés, mázolás,
tapétázás, hideg-meleg burkolás, lami-
nált parkettázás, homlokzat szigetelést
vállalok kiszállási díj nélkül, ingyenes
árajánlattal. Tel.: 06-70/311-22-28
ingatlanfelujitas@t-online.hu

4 HIRDETÉSFELVÉTEL: e SZENTENDRE Szerkesztõség, Rózsa utca 2. 06-20/439-5945

Duguláselhárítás, bontás nélkül, víz-
csatorna szerelések. 0-24 hívjon biza-
lommal. 06-70/624-2081 
Facebook: Gabó Duguláselhárítás

Kõmûves és burkoló munkák bon tás tól
az építésig. Falazás, va ko lás, térkõ bur -
kolat, hõ szigetelés, kerítések, ter més kõ
bur ko la tok készítése olcsón, igényesen. 
Tel.: 06-30/590-9679

Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vál  la lok!
Tetõk ja vítása, új tetõ épí té se, fa ki vá gás,
eresz csa tor na tisz títás. Ki sebb mun     ká kat is
vál lalok. Tel.: 06-20/323-3900, 06-20/332-4660

Teljes körű kőműves munkák! Hideg-
burkolás! Festés-mázolás! Ingyenes
helyszíni felméréssel, árajánlattal. 
Tel.: 06-70/395-7884

Villanyszerelést vállalok! Meglévő
villamos hálózat javítása, új kialakítása,
biztosítékok cseréje, azonnali hiba-
elhárítás! Tel.: 06-20/968-93-99

TÉRKÖVEZÉS, BURKOLÁS! Vállaljuk
konyhák, fürdők, teraszok burkolását,
kocsibeállók, járdák térkövezését! 
Tel.: 06-70/365-49-99

Kisebb- nagyobb kőműves munkák!
Festés- mázolás, hideg- megelburkolás.
Tel.: 06-20/972-82-58

SZENNYVÍZ SZIPPANTÁS
dugulás elhárítás,

zsírfogó tisztítás, csatornamosás.
Tel.: 06-20/266-61-00

GEMPO Ingatlaniroda
Ingatlanközvetítés, értékbecslés, Pomáz

www.ingatlan.com/gempo 
06-30/9829-041, gempo@t-online.hu

Irodám keres Budapest és Pest
megyében eladó, kiadó lakásokat,

családi házakat, építési és 
egyéb telkeket. Megbízás esetén

ingyenes értékbecslés.

Mindenféle régiség felvásárlása! Saját
részre gyűjtőként vásárolnék a napi
legmagasabb áron! Kiszállás és az
értékbecslés díjtalan. Festmények,
Bútorok és órák, Porcelán, ezüst-
arany,Kerámia, retro tárgyak, Bizsuk és
szobrok, Csipkék,szőnyegek, Könyvek,
bakelit hanglemez valamint teljes
hagyaték vásárlása készpénzben!
Hívjon bizalommal! 
Nagy Éva: 0620/472-5952

Elakadtál? Hónapok óta rágódsz
valamin? Átbeszélnéd velem? Megoldás
orientált beszélgetést kínál Köztes-Tér-
Egyedület Móni coach. Hívj bátran!
06-70/329-46-48

Eladó Bp. III. ker. Pók utcai lakó-
telepen (Amfiteátrum u.) 4 emeletes
panelházban, 2. emeleti 54 m2-es
lodzsás parkra néző csendes,
azonnal költözhető, felújított lakás.
Iár.: 41.9 M.Ft. www.ingatlan.com/gempo

Pomázon az Ófaluban eladó új
építésű kétszintes 82 m2 (nettó)
területű ikerház mindkét fele, egyben
vagy külön. Az ingatlanok szerkezet-
készen eladók, decemberi átadással.
A lakásokhoz 222 m2 kert tartozik. A
végleges befejezés és használat-
bavételi engedélyt az új tulajdonos
feladata. További információ telefo-
non történő megbeszélést követően
állok rendelkezésre. Megtekinthető a
hét minden napján előzetes időpont
egyeztetéssel.Ár:31,5M.Ft /épületrész.
www.ingatlan.com/gempo
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