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

Kukoricán nevelt vágni való csirke
kapható a baromfikeltetőnél! Konyhakészen is! Pomáz, Bethlen G. u. 1/A.
Tel.: 06-26/325-869
Készpénzért veszek értékbecsléssel: bútorokat, disztárgyakat, festményeket,
porcelánokat, órákat, könyveket, szobrokat, kristályokat, írógépet varrógépet,
szőrmebundát, ruhaneműt, kitüntetést,
régi pénzeket, bizsukat, ékszerek, törtarany, teljes hagyaték. díjtalan kiszálással Tel.: 06 -30/308-91-48 Almási Katalin

Állás

Színpompa Festékboltba
Budakalászra keresünk
eladót. Jelentkezés
önéletrajzzal:
festekudvar@gmail.com
vagy személyesen:
Budakalász, József A. út.61.
Üröm és Pomáz egyes részeire
KOLLÉGÁT KERESÜNK!
Főállás mellett is végezhető
munka vagy iskola mellett diáknak, illetve nyugdíjasnak!
újság-szórólap
postaládázására
keresünk megbízható kollégát!
Pár órás, jól fizető munka!
Tel: 06-20/439-5945

Azonnali kezdéssel
kollégákat keresünk
Pomázi kisgép
szerviz-szaküzletbe

(Ilmo 2004 Kft.)
- Szervizes kollégát elektromos, és/vagy benzinmotoros
gépek szervizelésére.
- Új gépek értékesítésére
megbízható munkatársat.

- Kisgépkölcsönzőbe gépek
kiadására, adminisztrálására.
munkaerőt

Érdeklődni: Vitálos István
Tel.: 06-30/944-42-50

Ingatlan

Ablak, ajtó, redőny, szúnyogháló szerelésjavítás. Takács Tibor Tel.: 06-30/58-38-032

Víz- gáz- fűtésszerelés, villany, asztalos
munkák. Lakásokban és házakban kisebb
javítások- szerelések!
Jámbor Attila Tel.: 06-30/364-64-24

Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vál la lok!
Tetõk javítása, új tetõ építése, fakivágás,
ereszcsatorna tisztítás. Kisebb munkákat is
vállalok. Tel.: 06-20/323-3900, 06-20/332-4660

Kõmûves és burkoló munkák bontástól az
építésig. Falazás, vakolás, térkõ burkolat,
hõszigetelés, kerítések, terméskõ burkolatok készítése olcsón, igényesen.
Tel.: 06-30/590-9679

Tetőfedés, cserepes lemezzel, trapézlemezzel anyaggal felszereléssel együtt
8500Ft/m2 Tel.:+36-20-54-28-101,
Tetőjavítás, tető felújítás, ácsmunkák,
+36-30-4439-730
tetőfedés, bádogos munkák, ereszcszerelés, tetőmosás, tető karbansatorna
Kőműves munkák, térkövezés, kerítések, járdák, vízóraaknák készítése, tartás. Tel.: +36-20-9776-724, e-mail.
tetojavitas2009@gmail.com
javítása Tel.: 06-30/341-342-3

Cserépkályha építés, egyedi kivitelezés,
Könyvek
átépítés, javítás, adás-vétel. Ingyenes
kiszállás. Nyugdíjas kedvezmény.
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁRÓhegyi József Tel.: 06-30/418-3292
GYAKAT A VÉRTESI ANTIKVÁRIUM
Magányos? Nem megfelelő az anyagi VÁSÁROL. 100 KÖNYV FELETT, DÍJTAháttere? Egészítse ki nyugdíját! Kössön LAN KISZÁLLÁSSAL. Tel: 06-204256437
eltartási, vagy életjáradéki szerződést! www.vertesiantikvarium.hu
Tel.: 06-30/901-32-85

GEMPO Ingatlaniroda
Ingatlanközvetítés, értékbecslés, Pomáz Kisebb- nagyobb kőműves munkák, festés, burkolás, villanyszerelés, vízszerelés.
www.ingatlan.com/gempo
06-30/9829-041, gempo@outlook.hu Tel.: 06-20/972-8258
IRODÁM KERES:
eladó-kiadó lakásokat, családi házakat, építési és zárt kerteket meglévő
ügyfeleinek.

Hévízgyörk csendes, nyugodt részén, a
Gyümölcsös utcában eladó 80 m2+ tetőtér
beépítéses, összesen 140 m2 új építésű könnyű
szerkezetes családi ház! A ház szinte 0 rezsivel
működik. Napelemmel, saját kúttal, bio szennyvíz tárolóval rendelkezik, valamint fa
tüzeléses kandalló biztosítja az alternatív fűtést!
Jelenleg 80%-os készültségi fokban van!
Ebben az állapotában a vételár 65 M.!
Érdeklődni: 06703249270

Szolgáltatás

Teljes körű kőműves munkák! Hidegburkolás, festés- mázolás, homlokzat szigetelésszínezés! Ingyenes felméréssel, árajánlattal!
Tel.:06-70/395-7884

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása,
cseréje, beázás elhárítás, bádogozás,
Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb
javítások, SOS munkák: 30/622-5805,
20/492-4619
Lakásfelújítás, szobafestés, mázolás,
tapétázás, hideg-meleg burkolás, laminált parkettázás, homlokzat szigetelést
vállalok kiszállási díj nélkül, ingyenes
árajánlattal. Tel.: 06-70/311-22-28
ingatlanfelujitas@t-online.hu

Eltartási illetve életjáradéki szerződést
kötnék idős személlyel. 06-20/932-0983

Szórólapok, reklámanyagok
tejesztését, tervezését
vállaljuk!

06-20/439-5945
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