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 II. ker. Adyligeten, 65 nm-es, 1 + 2 fél-
szobás házrész eladó. Ár: 34,5 MFt. Tel.: 
06-70-315-5047, email: bnemeth@t-online.hu 
www.ingatlan.com/h3021450

 II. Pasaréti térnél 1101 nm-es telken 375 
nm-es családi ház eladó. 7+3 félszobás 
cirkófûtéses. 145 MFt. Tel.: 06-20-933-6355 
www.ingatlan.com/h3222275

 Óbudán,a Búza utcában tulajdonostól 
eladó egy 2 szobás, 2. emeleti, részben 
felújított, panellakás. Iár: 9,9 MFt. 30/576-
4783 www.ingatlan.com/h3193553

 V. ker. nem udvari lakást keresek liftes 
házban,  magasabb emeleti, felújítandót, 
panorámás, szép környék elõnyben. 
06302763180 www.ingatlan.com/h3259008

 V. kerületben 1.5-2 szobás, csak emeleti, 
világos lakásokat keresek, lehetõleg szép 
házban. 06-30-239-6175   
www.ingatlan.com/h3295630

 X. Mádi u.,  72 nm-es tégla építésû 
sorházi lakás eladó. 3 + 1 félszobás, 
földszinti+tetõtér.  22,5 MFt. Tel.: 0630-
9321907 www.ingatlan.com/h3274301

 XI. Nándorfejérvári út,  51 nm-es tégla 
építésû lakás eladó. 1 + 2 félszobás, 3. 
emeleti.  17,99 MFt. Tel.: 06-20-359-7555 
www.ingatlan.com/h3238128

 Dunai panorámás, 10. em., 58 nm igényes 
panel Bp. XIII., metróhoz közel, sok beépített 
bútorral eladó! Tel.: 06-20-315-4175   
www.ingatlan.com/h3229413

 XIII. Visegrádi u.,  44 nm-es tégla építésû 
lakás eladó. 1 + 1 félszobás, 2. emeleti.  
13,9 MFt. Tel.: 06-20-947-1119  
www.ingatlan.com/h2881543

 XIII. Visegrádi u, 24 nm, teljeskörûen 
felújított, tégla építésû gázfûtéses,galériás 
lakás eladó. 10,9 MFt. Tel: 0670-5264977 
www.ingatlan.com/h3296646

 XIV.Tallér u. kertes házban 114 nm-es 
tégla építésû gázfûtéses lakás eladó. 3 + 2 
félszobás.  29,9 MFt. Tel.: 06-30-970-3183 
www.ingatlan.com/h3262000

 XIV .Gyarmat u. 50 nm-es tégla építésû 
felújított lakás eladó. 2 szobás, 2. emeleti. 
Cirkó fûtéses. 17 MFt. Tel:06-30-970-3183 
www.ingatlan.com/h3262144

 XIV Thököly-Róna u, br. 112 nm-es tégla 
építésû, napos 4. emeleti lakás tulajdonostól. 
2+2 félszoba, 20 MFt. Tel: 30/449-5778 
www.ingatlan.com/h3279087

 XIX. Wekerlén, tulajdonostól 45 nm-es 
tégla építésû lakás eladó. 1 + 1 félszobás, 
1. emeleti.  13,8 MFt. Tel.: 06-20-457-5299 
www.ingatlan.com/h3212120

 Színvonalas kis lakás 50m2, nagy terasszal 
20m2, elegáns zöldövezeti környzetben a 
XVI. ker-ben eladó.  Ár:18,6M T:20/9807721 
www.ingatlan.com/h3284487

 XVI., Mátyásföld, Hunyadvár u., 56 nm-
es, 2 szobás, 3. emeleti egyedi fûtésû tégla 
lakás eladó. 15,2 MFt. Tel.: 70-315-5665  
www.ingatlan.com/h3165450

 Áron alul eladó 4 szobás szép családi ház 
a XVII. ker kulturált kertvárosában. Kiváló 
közlekedés. Ár:30,9 M FT Tel: 306490097 
www.ingatlan.com/h2108325

 XVII.550nm telken,32 nm-es,felújított 
kis ház eladó.1,5 szoba, fürdõ, konyha. 
Víz,vill,csat van,gáz nincs. 8,2 MFt.0620-
4861424 www.ingatlan.com/h3297114

 XVIII. Halomi út, új építésû házban, 48 nm-
es, 2 szobás, azonnal költözhetû, erkélyes  
lakás eladó.  13,72 MFt. 06-30-685-2200 
www.ingatlan.com/h2278944

 Budakeszi, Gyöngyvirág u., 242 nm-
es telken 56 nm-es ikerház-fél eladó. 2 
szobás 11,9 MFt. Tel.: 06-20-952-6162  
www.ingatlan.com/h3293477

 Kistarcsa, 325 nm-es telken 114 nm-es 
ikerház eladó. 3 + 1 félszobás Cirkó fûtéses. 
29 MFt. Tel.: 06209965138, 06209736258 
www.ingatlan.com/h2793579

 Pilisvörösváron új építésû 105 nm ikerházi 
5 szobás lakások saját kerttel, eladók 80% 
készültségben 21 M Ft. T.06-20-9218-635 
www.ingatlan.com/h3152047

 Ráckeve, 800 nm-es telken 93 nm-
es családi ház eladó. Budapesti kis lakás 
beszámítható. 24,9 MFt. Tel.: 06-70-380-
8624 www.ingatlan.com/h3254959

 Szombathely(Olad), 1200 nm-es telken 
256 nm-es családi ház eladó. 8 + 1 fél-
szobás 302 000 euró. Tel.: 06-94-436-070 
www.ingatlan.com/h2856601

 Tököl, Duna u.,  78 nm-es tégla építésû 
lakás eladó. 3 szobás, 1. emeleti.  14,5 
MFt. Tel.: 06-30-219-4572   
www.ingatlan.com/h3268325

 Vasvár, külterület, 5 ha telepített nyár 
erdõ (7 éves), bekerített, belterület közeli 
telken eladó. 5 MFt. Tel.: 0630-2654036  
www.ingatlan.com/h3274375

 Diósdon eladó 54 nm-es, 2 szobás, 
erkélyes, 2. em. tehermentes öröklakás. Tel.: 
06-20/411-7664, 06-20/353-6104

 Eladó Dunakeszin közel a Dunához 6 
szobás, kétszintes, nagygarázsos csa-
ládi ház 1000 nm. öntözõrendszeres kerttel.
Cirkófütés, klima. Nagy terasz. 55 M Ft.  Tel: 
06-30/933-1753

 Érd parkvárosban cs.ház cs.kályha fütés 
nagy telken 11.5 M Ft.-ért eladó (esetleg 
kiadó) T: 06-23/394-227

 Érd parkvárosban építési telek faházzal 
közmüvekkel 10.9 M Ft.-ért eladó T: 06-
23/394-491

 Sz.batta/Dunafüred összközmüves ikerház 
építésre is alkalmas telek akciós áron eladó 
T: 06-23/394-227

 Elcserélném ráfizetéssel Ercsi központ-
jában nagyon jó helyen 65 nm-es össz-
közmûves jó állapotú házamat, érdi, 2 gene-
rációs házra 20 M Ft-ig. Nagy telek, garázs, 
pince van. T.: 06-20/226-4712

 Bp.-en Villányi úton társasházban 52 nm-
es, 2 szoba összkomfort öröklakás, tégla, 
pince van, közlekedés kitûnõ, parkolás zárt 
udvaron, zöld övezetben. Iár: 17,5 M Ft T.: 
06-30/225-5683

 Eladó Érdligeten központban62 nm-es 
családi társasházi lakás 430 nm-es önálló 
telekkel. T.: 06-23/382-033

 Érdligten 52 nm-es 1 szobakonyha, 
étkezõs, kombi cirkós felújított ház eladó. 
3 zobás csere is érdekel. Iár. 13,5 M Ft T.: 
06-20/323-0261

 Érden fõútvonal mellett 65 nm-s felújított 
családi ház 18 M Ft-ért eladó. Külterületi 
ingatlant, v. autót 1 M Ft-ig beszámítok. U.i.: 
régi tipusú tégla eladó, v. mûszaki cikkre 
cserélhetõ. T.: 06-20/332-9036

 Érd központjában nagyon jó állapotú 
összközmûves családi ház rendezett kerttel 
eladó. T.: 06-30/278-7428

 Sügõsen eladó egy felújított 51 nm-es, 
III. k. békásmegyeri lakás 9,8 M Ft-ért. 
Ügynökök kíméljenek! T.: 06-30/400-2144

 Pipacs u. 95 nm-es összközmûves 
lakóház, garázs + kamra 900 nm-es telken 
beköltözhetõen eladó. Iár: 18 M Ft T.: 06-
23/390-242

KIADÓ

 Tusculanumban családi ház kocsibeál-
lóval kiadó. 50 E Ft + rezsi / hó. T.: 06-
30/661-3124

 Érdi lakótelepen 44 nm-es lakás kiadó 
2 havi kaucióval. T.: 06-23/374-528, 06-
20/510-0871

 Önálló, bútorozott lakás kiadó 80 nm-es 
kocsibeállással. T.: 06-30/964-9246

 Külömálló kis ház hosszú távra kiadó, 1 
hónap kauciót kérünk. T.: 06-20/352-0388

 Kiadó olcsón két szoba összkomfortos, 
téliesített, bútorozott faház. Kocsi beállási 
lehetõséggel. T.: 06-30/324-4981

 Érd központjában kertes családi ház 
mukásoknak 10 fõ-ig kiadü. Kocsi beállási 
lehetõség van! T.: 06-30/481-1471

 Érden tetõtéri lakás hoszú távra kiadó 
bútorozatlanul. 1-2 fõ részére. T.: 06-30/358-
7449, 06-23/365-008

 Érden albérlet kiadó önálló családi ház. 
Szoba, konyha, fürdõszoba 45 E Ft/hó + rezsi, 
elõre 2 hónap kaucval. T.: 06-70/362-1702

 30 nm-es önálló felújított, összkomfortos 
ház Érdligeten havi 50 E Ft + rezsi + 1 havi 
kaució szükséges. T.: 06-70/332-5544

 Érden a 70-es úton buszmegállónál, vasútál-
lomáshoz közel, 2 szoba, összkomfortos lakás 
kiadó 40 E Ft + rezsi + kaució szükséges. T.: 
06-20/517-3937, 06-20/312-7676

 3 szobás kertes családi ház kerthasználat-
tal kiadó. T.: 06-30/274-3710

 Érden 47 nm-es összkomfortos lakás kiadó 
50 E Ft/hó + rezsi. T.: 06-20/337-9344

 Különálló 60 nm-es összkomfortos, búto-
rozott udvari lakás két személyre kia. T.: 
06-23/369-654

 2 szobásrészben bútorozott szuterén 
lakás, valamint 2,5 szobás emeleti kiadó 
családi házban. Rezsi + kaució szükséges. 
T.: 06-23/394-061

 Érden! Munkásoknak összkomfortos külön 
bejáratú lakás kiadó! Kocsin beállással. T.: 
06-23/367-922

 Érdligeten a Kutyavári út környékén, kertes 
házban külön bejáratú két szoba összkomfortos, 
berendezett lakás kiadó. T.: 06-70/978-2507

KIADÓ ÜZLET

 Pecsenyesütõ és borozó teljes beren-
dezéssel Érd központjában kiadó. T.: 06-
30/949-6454

TELEK
 Tabajdon 250 nöl-es összközmûves bel-
terület eladó aszfaltos utcában. Iár: 3,8 M Ft 
T.: 06-20/460-0420

ÁLLÁS

 Józan életû munkát szeretõ, pénzt imádó 
ácsokat, asztalosokat felveszek. T.: 06-
30/563-5544

 Nagy tapasztalattal rendelkezõ babysitter 
vagyok. 0-6 éves korig ajánlom fel segít-
ségemet Ön és gyermeke számára. Amíg 
a kicsi alszik, szívesen végzek kisebb házi-
munkát is. T.: 06-30/424-4004

 Gyakorlott takarítót keresünk teljes 
munkaidõs foglalkozásra diósdi bevásár-
lóközpontba. T.: 06-30/338-6572

 Diplomás munkatársakat keres a Generali-
Providencia Biztosító Zrt.Érdeklõdni lehet: 
karoly.papp@generali.hu, Tel.: 407-1734

ÁLLÁST KERES
 Takarítást vállalok családi házaknál 
délelötti munkaként. Érden belül. T.: 06-
20/980-4856

 54 éves, Start-extra kártyával rendelkezõ 
irodai adminisztrátor, magas számítástech-
nikai ismeretekkel állást keres. Minden 
munkakör érdekel, gyermekfelügyeletet is 
vállalok Érden. T.: 06-70/418-3389

 Házimunkát kerti munkát, ásást, kapálást 
vállalok azonnali kezdéssel Érden. T.: 06-
20/616-0601

PSZIchoLÓGuS

oKTATÁS
 Angol oktatást vállalok az alapoktól. T.: 
06-20/213-9067

TAKARÍTÁS
 Önállóan dolgozó, józan életû fiatal nõ 
takarítást vállal. T.: 06-70/592-2574

SZoLGÁLTATÁS

 Mûfogsor javítás, törés, kapocspótlás, 
alábélelés, azonal is. T.: 06-23/363-726 Érd 
Mérnök u. 55.

 Automata mosógép javítása garanciával a 
hét minden napján. Javítás esetén ingyenes 
kiszállás. T.: 06-20/288-5148

 Szobafestés, mázolás, tapétázás, parket-
tázás, pvc szõnyegpadló lerakás, kisebb 
munkát is vállalok. T.: 06-20/967-2221

 Kertészeti munkák! T.: 06-70/526-9535

 Beteg ápolást és masszást vállalok akár 
otthonában is.Tel:06-30/261-6971

 Fakivágás, kerítésfestés, kisebb bon-
tási munkák magánszemélyeknek és közü-
leteknek is. T.: 06-70/616-5200

hITEL-BIZToSÍTÁS

GYERMEKFELÜGYELET

RÉGISÉG
 Bélyeget, képeslapot, régi pénzt, kitünte-
tést, hagyatékot veszek gyüjteményembe. T.: 
06-20/947-3928

BoR

KÁRPÓTLÁSI JEGY
 Kárpótlási jegyet, földutalványt legmaga-
sabb áron vásárolok. T.: 06-1/334-2620, 
06-20/575-1411

PIhENÉS
 4*-os luxus szálloda 60%-os kedvezmény 
1-szeri alkalomra. 33.980 Ft/2 fõ/4 nap 
+ reggeli. Balatonfüred, Zalakaros. T.: 06-
70/770-9294

ESKÜVÕ

VEGYES

KERÉKPÁR SZÁLLÍTÓ
Thule Clip-on High 2 kerékpár 
szállításához,ferdehátú gk-ra, sok típusra, 2 
X használt. Kép megtekinthetõ: http://picasa-
web.google.hu/gerzsu51/Dokumentumok?fea
t=directlink,  E-mail: bringaman@gmail.com 
T: 06-20/461-2436

KÖNYVELÉS

 Teljeskörû könyvelést, bérszámfejtést, 
adóbevallások készítését vállaljuk. Tel.: 06-
20-3590543

EGÉSZSÉG
  Kineziológia-lélekgyógyászat, Thai 
masszázs, ultrahangos zsírbontás, arc-
kezelések lézerrel és ultrahanggal Újpesten. 
Tel: 06702572699

BohÓc

EZ+AZ
 Biolaborban üzemeltetett MCC-tip. Bio-
rezonanciás készülék tartozékaival és 
szoftverrel  eladó. Tel: 06304230553

VILLANYSZERELÉS
 Villanyszerelés hibaelhárítás, kapcsolók 
lámpák cseréje.Tel 951-0095, 06-20/976-
3339

NYÍLÁSZÁRÓ
 Minõségi mûanyag nyílászárók 20% ked-
vezménnyel! Télikertek, erkélybeépítések. T.: 
06-30/211-2439, 258-1511

ÓSZERES
 Fricinél Óbudán festmények, órák, régi 
játékok, Herendi stb. adásvétele kp.-ért. 
Zápor utca 10/B T.: 06-20/977-2695

D u n a k e s z i , 
Andrássy Gyula 
u.,  104 nm-es 
új építésû lakás 
eladó. 2 + 2 
félszobás, 25,9 
MFt. Tel.: 06-
20-986-3933

www.ingatlan.com/h2490289

XIII. ker. Marina 
parti-,  8. emeleti-, 
dunai panorámás 
lakás eladó. 
6 0 m 2 + 1 2 m 2 
terasz, 45,5 M Ft. 
Tel.:0612660054
,06204550049

www.ingatlan.com/h3044166

Fóti, kertkapcsolatos, 
96 nm-es sorházi 
lakások ajándék 
kandallóval eladók. 
2+2 félszobás Cirkó 
fûtéses. 23,5 MFt. 
Tel.: 06-30-235-3501, 
06-30-937-6950

www.ingatlan.com/h3081629

Mogyoród, Erzsébet 
királyné utca, 400 
nm-es telken 122 
nm-es ikerház 
eladó. 4 szobás 
28,5 MFt. Tel.: 06-
30-235-3501, 06-
30-937-6950

www.ingatlan.com/h3221329

V. Váci u.,  164 
nm-es tégla 
építésû lakás 
eladó. 5 szobás, 
3. emeleti (lift 
van). 55 MFt. 
Tel.: 06-70-
226-2042

www.ingatlan.com/h3079778


