
Érdi Újság 15hirdetésXIX. évfolyam, 2009. január 15.

INGATLAN
 Érdi lakótelepen eladó 44 nm-es föld-
szinti, egy szobás, étkezõs lakás 9,5 M 
Ft-ért. T.: 06-20/342-3220

 Érdi 4 szobás, dupla összkomfortos, 
külön bejáratú családi házban fele tulaj-
donrésszel rendelkezem, amit eladnék, 
v. átruháznék idõsek otthonában való 
elhelyezésért. Családi okok miatt sürgõs, 
egyéb megoldás érdekel. T.: 06-70/401-
6270

 Érd központjában a Béke téri lakótelepen 
fszt-i felújított, azonnal beköltözhetõ, 2 
szobás lakás 11 M Ft-ért eladó. T.: 06-
70/318-2964

 Érdi 250 nöl kerített ép. Telek eladó. Víz, 
vill. bekötve! Újházas, zöldöv. lakótelek! 
8,9 M Ft T.: 06-23/394-227

 Érdi 80 nm-es 2 sz. étk. fafût. csal. ház 
215 nöl telekkel aszf. utc. áron alul eladó/
kiadó 16,9 M Ft-ért. T.: 06-23/394-227

 Érdi 110 nm-es 3 szob. étk. klím. csal. ház, 
mûh., gar.200 nöl telekkel aszf. utc. eladó/
kiadó 21,8 M Ft-ért. T.: 06-23/394-491

 Érdi bõvíthetõ, lakh. kisház cs.kályh.
fût., nagy építési telken, víz villany van, 
eladó. T.: 06-23/394-227

KIADÓ
 Érd-Parkvárosi szoba, konyha, étkezõs, 
gáz központifûtéses ház önálló kerttel 
kiadó. T.: 06-23/394-491

 Érden tetõtéri lakás kiadó 3 személyig, 
külön bejárattal. T.: 06-30/358-7449, 06-
23/365-008

 Érd parkvárosban 53 nm-es tetõtéri, 
külön bejáratú, bútorozott lakás 1-2 fõnek 
kiadó. Ár: rezsivel 70 E Ft T.: 06-30/210-
1197

 Érden 1 szoba, konyha összkomfort, 
külön bejárattal 2 személy részére kiadó. 
1 havi kaució szükséges. T.: 06-70/536-
6779

 Érden! Munkásoknak külön bejáratú 
összkomfortos lakás kiadó kocsi beállás-
sal. T.: 06-23/367-922

 Szoba kiadó férfi v. hölgy részére 
Érden. T.: 06-23/630-122

 Kiadó külön bejáratú bútorozott össz-
komfortos szobakonyha, fürdõszoba 1-2 
fõ részére 02.01-tõl. T.: 06-20/483-1893

 Érd-parkváros központi részénkülönálló 
1 szoba összkomfort kiadó 45 E Ft/hó + 
rezsi + kaució. T.: 06-20/475-6952

 Érden a Gyöngyvirág utcában kiadó 2,5 
szobás családi ház 70 E ft/hó + rezsi + 2 
havi kaució. T.: 06-70/258-7074

 Külön bejáratú összkomfortos, búto-
rozott lakás kiadó 2 fõ részére 65 E Ft/hó 
rezsivel együtt. T.: 06-23/374-205

 Érd Lõcsei út, különálló albérlet, búto-
rozott, komfortos, azonnal kiadó. Ár: 35 E 
Ft + rezsi T.: 06-70/352-0008

 Érd központjától 8-10 percre olcsó albér-
let kiadó. Érdeklõdni: 06-20/348-0930

 Igényes, különbejáratú két szobás lakás 
kiadó családi házban, 1 havi kaució szük-
séges. T.: 06-20/343-3725, 06-30/570-
3667

 Érden Bem térhez közel külön bejáratú 
új lakásban 1 szoba igényesnek kiadó 
kocsi beállással. T.: 06-20/950-8225

 Családi ház tetõterében külsõ feljárattal 
42 nm-es, bútorozott lakás kiadó Érden. 
T.: 06-20/399-3729

ÜZLETHELYISÉG
 36 nm-es üzlethelyiség kiadó Érden a 
Felsõ u. 16. sz. alatt, az órás üzlet mellett. 
T.: 06-20/352-6213

GARÁZS
 Érdligeten balatoni fõútvonalon garázs 
raktározásra is kiadó. T.: 06-23/375-734

ÁLLÁS

 Független nyugdíjast keresünk ház-
vezetõnõi és betegápolási állásra hétfõtõl 
péntekig. Érd.: 06-30/552-9707

  Érdi cég fõként hideg burkolói 
munkakörbe fiatal agilis munkatársat 
keres. T.: 06-30/256-6053

 Érd központjában lévõ szépségszalonba 
kozmetikust fodrászt és mûkörmöst kere-
sek. Tel.: 06-20/927-6933

ÁLLÁST KERES
 Érdi családnál idõsfelügyeletet, ill fõzést 
vállalok. T.: 06-70/258-7074

 De-i munkát keresek multinál ker. asszisz-
tensi tapasztalattal. Hagyja irodai teendõit 
egy gyakorlatias önállóan dolgozó 2 gyer-
mekes anyukára. pusgabi@freemail.hu  
T.: 06-20/540-6599

OKTATÁS

 Német nyelvbõl érettségire nyelvvizs-
gára felkészítést vállal diplomás nyelvtanár. 
T.: 06-30/275-8012

 Német , angol és spanyol nyelvek 
oktatását, korrepetálását, nyelvvizsgára 
és érettségire felkészítést vállal diplomás 
nyelvtanárnõ. T.: 06-20/961-0914

 Korrepetálás általános iskolásoknak, 
magyarból, angolból. Nyelvóra oroszból 
1000 Ft/óra. T.: 06-30/470-2882

SZOLGÁLTATÁS

 Automata mosógép javítása garan-
ciával a hét minden napján. Javítás esetén 
ingyenes kiszállás. T.: 06-20/288-5148
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VEGYES
 Textima Interlock eladó. Ár: 20 E Ft T.: 
06-23/630-122
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