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•	Fadöntés, favágás, gallyazás, korona-
alakítás	 beépített,	 körülményes	 területek-
ről,	 kosaras	 munkagéppel	 is.	 Igény	 szerint	
teljes	 körű	 eltakarítás.	 Gyors,	 megbízható	
határidővel	 vállalom.	 70/310-5877.	 Kónya	
István.

Tetőmester. tetőfedés, ácsmunka, 
javítások, kisebb nagyobb kőműves-
munkák. Király Ferenc 20/447-23-
37.

•	Cserépkályhák, kemencék, kandallók 
rakása,	 javítása,	 karbantartása,	 több	 évti-
zedes	 szakmai	 tapasztalat.	 Tel.:	 30/483-
2307

•	Gáztűzhelyek, vízmelegítők, mosógé-
pek, kazánok	 karbantartása,	 javítása.	
Villanyszerelés.	30/471-0746

Redőny szerelése, javítása, alumíni-
um, műanyag, fa, gurtnicsere, szú-
nyoghálók készítése. Király Ferenc 
20/447-23-37

•	Síremlékek tisztítását vállalom. 
30/573-4005

•	Lomtalanítást, teherfuvarozást válla-
lok. 30/573-4005

•	Kistraktorral fűkaszálást vállalok. 
30/573-4005

•	Teherfuvarozást vállalok. 30/658-
0273
•	Tetőjavítást, széldeszkázást válla-

lunk. Telefon:	0630	850-8079

•	Hagyaték felvásárlása, lakáskiürítés, 
lomtalanítás	 akár	 ingyen	 is,	 folyamatosan.	
Telefon:	0630	684-1693

Redőnyexpressz. Műanyag, fa, alumí-
nium redőnyök készítése, javítása, 
napellenzők készítése. Tel.: 06-70/ 
455-4655

•	Ponyvakészítést vállalok. Telefon: 
0630	850-8079

•	Talpalást alakítást , hőszigetelést,	
tetőjavítást,	 térkövezést	 vállalok.	 Tel:	
06-70/212-5210

Gurtnicsere, új redőny készítése, 
faredőny javítása hétvégén is, gyors 
precíz munka. Tel.: 06-30/900-8159, 
06-70/227-6273

•	Zöldterület-kezelés: fűnyírás, fűka-
szálás, betonbontás,	 telektisztítás,	 eresz-
takarítás.	Érdeklődni	hétköznapokon	10-15	
óráig	a	30/365-5240	telefonszámon

•	Mindenféle tetőáthajtást, javítást, 
beázások	 megszüntetését	 és	 széldeszká-
zást	vállalok.	Telefon:	0630	5599-506

•	AlfaCleaning: szőnyeg, kárpit, matrac,	
autóbelső,	tisztítása/mosása.	www.alfacle-
aning.hu	06-20/288-3919

•	Teljes körű tetőfelújítás cserepes-le-
mezzel,	 ácsmunkák,	 tetőszigetelés,	 SOS	
tetőjavítások,	 ereszcsatornarendszer-kiépí-
tés,	-javítás,	bádogosmunkák.	Anyagot	biz-
tosítok.	35%	kedvezmény	májusban	csere-
pes-lemezes	 tetőfelújításra.	 Megbízható	
csapat,	 hívjanak	 bizalommal!	 +3620/927-
4371

•	Szőnyegét elvisszük, mossuk, szárít-
juk,	 visszavisszük.	 info@alfacleaning.hu	
06-20/288-3919

Tetőfedő mester vállal bádogos-, ács-
munkát, cseréplemez átrakást, cse-
réplécezést, kisebb tetőjavítást, 
lapostető szigetelést anyaggal együtt 
is. Ingyenes felmérés, azonnali kez-
dés. +36-20/240-1572

•	Szobafestést kedvező áron vállalok.	
30/727-08-28.

•	Ácsmunka, tetőjavítás, tetőfedés, 
bádogosmunka,	 cserepes-lemezelés,	
ereszcsatornázás,	 széldeszkázás,	 tetőát-
hajtás,	 kúpkikenés	 egyéb	 javítások	 orszá-
gosan	 ingyenes	 kiszállással.	 Kedvezmény	
15%	 2023.	 május	 31-ig.	 Tel.:	 06-30/928-
9443

•	Megrepedezett házak falainak 
összepántolása,	 alaperősítés,	 fal-alászige-
telés	 fűrésztechnikával,	 kőművesmunkák,	
burkolások	 vállalása.	 Telefon:	 06-20/435-
3710.

Tetőjavítást, széldeszkák cseréjét, 
festését, kémények felújítását, eresz-
csatorna készítését, kúpok kenését 
vállalom. 06-70/287-7851, 06-30/ 
173-3027, 06-20/299-2233

•	Kül- és beltéri festést,	 mázolást,	 javí-
tást,	 kerítésfestést	 kedvező	 áron	 vállalok.	
30/625-0567.

•	Komplett tetőcserét A-Z-ig, tetőjaví-
tást,	 bádogos,	 ácsmunkát,	 Lindab-leme-
zelést,	 ereszcsatornázást,	 cserepezést,	
széldeszkázást,	 szigetelést	 anyagbeszer-
zéssel	vállalok.	Telefon:	06-70/635-5762

Tetőjavítás: tetőátrakást, kúpok 
kenését, széldeszkák cseréjét, eresz-
csatorna-, homlokzat- és szobafes-
tést, valamint kőművesmunkákat 
vállalunk. 06-20/299-2233, 06-70/ 
287-7851, 06-30/173-3027

•	Kül- és beltéri festést,	glettelést,	mázo-
lást,	javítást,	valamint	kőműves	munkálato-
kat	kedvező	áron	vállalok.	Telefon:	30/625-
0567.

Ácsmunkákat, széldeszkacserét, 
beázásjavítást, új tető készítését, régi 
tetők javítását, karbantartását és 
bádogosmunkákat vállalok. Telefon: 
0630 651-7118

•	Padlások, udvarok, pincék, hagyaté-
kok	 lomtalanítása,	 felvásárlása.	 Lomel-
takarítása	 akár	 ingyen.	 Telefon:	 20/4060-
718

•	Udvartakarítást és törmelékelszállí-
tást vállalunk.	 Telefonszám:	 0630	 165-
8240

•	Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés	
fűrésztechnikával	 történő	 befűzését	 válla-
lom	 tégla-	 és	 vályogfalnál.	 Telefon:	 0630	
935-6527

•	Kémények javítását, építését vállaljuk.	
Kisebb-nagyobb	tetők	javítása,	helyreállítá-
sa.	Telefon:	0630	165-8240

•	Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfe-
dést, tetőjavítást,	 ereszcsatornázást,	 cse-
repes-lemezelést,	 széldeszkázást,	 tetőát-
hajtást,	lapostető-szigetelést,	egyéb	kisebb	
javításokat	 vállalok.	 Telefon:	 06-20-977-
2731

•	Teraszok készítését és széldeszkázást	
vállalok.	Telefon:	0630	5599-506

•	Mindenféle tetőmunkákat vállalok 35	
év	tapasztalattal.	Telefonszám:	06-30	921-
8007

Hideg- és meleg burkolás, festés, 
mázolás, tapétázás 20-30-40-50%-
os árkedvezménnyel 2023. dec. 31-ig 
garanciával, számlaképesen. Telefon: 
0630 121-5845

•	Ács ácsmunkát és tetőfelújítást	 vállal.	
Telefon:	0670	297-2884

•	Hőszigetelést, gipszkartonozást vál-
lalok. Telefon:	0630	011-6378,	0670	242-
1931

•	Mindenféle kőműves munkát és	 gépi	
vakolást	vállalok.	30/947-2590.

Vállaljuk víz, gáz és központi fűtés 
szerelését garanciával, számlaképe-
sen. Telefon: 0630 121-5845

•	Fürdőkád-felújítás igényesen, kívánt 
színben,	 garanciával.	 Telefon:	 0630	 9982-
485

•	Kisgázszer - Vállaljuk gázkazánok	
cseréjét	 kondenzációs	 gázkazánra,	 fűtés-
rendszerek	 gépi	 vegyszeres	 mosását,	 víz,	
gáz,	 központifűtés-szerelést.	 Ingyenes	
árajánlat	 és	 kiszállás.	 Telefon:	 0670	 276-
8256

Ácsmunkák, tetőjavítás, tetőáthajtás 
40-50%-os árkedvezménnyel 2023. 
dec. 31-ig garanciával, számlaképe-
sen. Telefon: 0630 121-5845

•	Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás.	
Telefon:	06-30/265-2305

•	Mindenféle kőműves- és festőmunkát,	
bontást,	 vasszerelést	 vállalunk	 számlaké-
pesen.	70/254-2590.

Homlokzati hőszigetelést és homlok-
zati munkát vállalunk anyagbeszer-
zéssel és saját állványrendszerrel. 
Referenciák: Facebook - Színvilág.
lakásfelújítás Telefonszám: 30/44-
00-644

•	Nyugdíjast keresek sofőrként, lakást	
biztosítok.	70/7260-500.

•	Szobafestést, mázolást, homlokzati 
munkát	 vállalunk.	Referenciák:	 Facebook	 -	
Színvilág.lakásfelújítás	 Telefon:	 30/44-00-
644

Balázs redőny. Redőnyök, szúnyoghá-
lók, reluxák, faredőnyök, harmonika 
ajtók, készítése, javítása. Hétvégén is 
hívjon bizalommal. Tel.: 06-70/577-
5008

•	Lemeztetők készítését vállalom. 
Telefon:	0670	297-2884

•	Mindenféle hagyatékot veszek. 
Lomtalanítást,	 tereprendezést,	 törmelékel-
szállítást	vállalok.	Telefonszám:	0630	223-
3780

Villanyszerelés 30-40%-os árkedvez-
ménnyel 2023. 12. 31-ig, garanciával, 
számlaképesen. Telefon: 0630 121-
5845

•	Ácsmunkát és teljes tetőfelújítást	 vál-
lalok.	 Telefon:	 0630	011-6378,	 0670	 242-
1931

•	Festést, mázolást vállalok 35	 év	
tapasztalattal.	 Telefonszám:	 0630	 921-
8007

•	Mindenféle bádogosmunkát és 
kéményjavítást	 vállalunk.	 Telefon:	 0630	
5599-506

•	Szobafestést, lamináltozást és vízsze-
relést	 vállalunk.	 Telefonszám:	 0630	 165-
8240

•	Kőművesmunkát vállalok A-Z-ig. 
30/625-0567.

•	Régi vályog házak teljes	 külső,	 belső	
felújítását	 vállalom.	 Telefonszám:	 30/625-
0567.

OKTATÁS
•	25 év tapasztalattal iskolaelőkészítést,	

alsótagozatosok	 korrepetálását	 vállalom.	
70/587-1240.

•	Angoloktatás kezdőtől felsőfokig, 
csoportban	vagy	egyénileg,	gyerekeknek	is,	
1500	Ft/óra.	70/386-1580.

RENDEZVÉNY
•	Meghívó a XI. Vőfély-Zenésztalálkozóra!	

Helyszín:	 Pálmonostora,	 Tornaterem	
Időpont:	 2023.	 május	 27.	 16	 óra.	 A	 menü:	
aperitif,	pogi,	szürkemarha-pörkölt	körettel,	
töltött	 káposzta,	 desszert:	 lakodalmi	 süte-
mény.	Vacsora	jegyár:	7500	Ft/fő,	20	órától	
vacsora	 nélküli	 jegyár:	 2.500	 Ft.	 Tel.:	
06-70/886-0213	 Jegy	 kapható:	 Pálmo-
nostorán:	Park	ABC-ben	és	a	Kis	ABC-ben,	
Gátéron:	 Fornetti	 boltban,	 Csongrádon:	
Faragó	 Tibornál	 06-30/944-0951,	 Csen-
gelén:	 Szűcs	 Mónikánál	 06-30/961-1473	
(16	óra	után)

TÁRSKERESÉS
•	50-es, ápolt, nem dohányzó	férfi	diszk-

rét	kapcsolatra	hölgyet	keres	hasonló	érték-
renddel.	+3620/403-8111

•	174/50 hölgy komoly kapcsolatot	
keres.	30/5991-221.

•	Magányos férfi hölggyel ismerkedne.	
Telefonszám:	 0630	 273-9354.	 SMS-t	 nem	
kérek!

•	60 éves férfi barátnőt	 keres.	 SMS	
30/913-21-91.

•	Csinos hölgyet keresek diszkréten.	
30/890-7869.

•	65 éves férfi csinos,	 kedves,	 becsüle-
tes,	karcsú	hölgy	társat	keres	komoly	kap-
csolatra.	Csak	SMS-ben	06-30/096-3271.

EGÉSZSÉG

Nyilas Zita: természetgyógyász, élet-
mód-tanácsadás, jóslás. Folytatás 
ebben az évben is. 2023. május 12. 
Tel.: 70/9403-635

•	Fájó váll, nyak, derék,	gerinc,	 ízületek,	
idegesség,	 feszültség,	 kimerültség?	 Ha	
ezek	közül	bármilyen	problémával	szembe-
sül,	forduljon	hozzám	bizalommal!	Relaxáló	
masszázs	 (ruhában	 történik);	 energiafeltöl-
tés;	 feszültségek	 csökkentése;	 lelki	 béke	
helyreállítása.	 Adjon	 esélyt	 magának,	 és	
nekem,	 hogy	 segíthessek!	 Tisztelettel:	
Koczka	József.	Tel.:	06-30/507-8360.

MŰSZAKI
•	Motoros láncfűrész eladó. 30/9559-

789.

•	Hajdu centrifuga eladó. Tel.:	 30/441-
4163.

•	Új, meleglevegős fritőz, kicsi	fagyasztó	
és	kombi	hűtő	eladó.	30/992-2279.

JÁRMŰ
•	Utánfutó eladó. 70/424-7820.
•	Készpénzért bármilyen utánfutóját, 

lakókocsiját,	 büfékocsiját	 megvásárolom.	
70/424-7820,	70/632-5836.

•	Csongrádon, a Félegyházi úti	autóbon-
tó	nyitva	tartása:	hétfő:	szünnap,	kedd-pén-
tek:	 8-16-ig,	 szombat:	 8-12-ig.	 Tel.:	
63/482-419.

•	Roncsautók, törött, sérült autók	felvá-
sárlása,	 forgalomból	 való	 kivonása.	
Mindenféle	üzemképtelen,	mozgásképtelen,	
megunt	 autók	 elszállítása	 és	 vétele.	
06-70/771-5737

•	Régi motorkerékpárokat, Simsont, 
MZ-t,	 Jawat,	 vásárolok.	 Üzemképtelenül,	
hiányosan	is.	Tel.:	06-20/572-5142.

•	Autókereskedés: gépkocsik megvá-
sárlása. Csongrád,	 Széchenyi	 út	 96.	
(Autóbontónál)	 Tel.:	 06-70/414-4019,	
06-30/464-5988

Gépjárművét megvásároljuk. Kor illet-
ve állapottól függetlenül. 30/664-
7682, 30/596-7499

•	Toyota Avensis Executive (2,2	 l	D-Cat	
150-6	 AT)	 automata	 váltós,	 67.000	 km-el	
háztól,	 garázsból	 eladó.	 Érdeklődni:	
30/9533-729

Szuperinfó online hirdetésfeladás: hirdetek.info.hu

Mûanyag

NYÍLÁSZÁRÓK
REDÕNYÖK

garanciával.
Harmonikaajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny, 

reluxa, javítások, gurtnicsere, átszabás. 

Ingyenes felmérés. Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

plesoka55@gmail.com

DUGULÁS-DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁSELHÁRÍTÁS

garanciával
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
CsőkamerázásCsőkamerázás
Szennyvízvezetékek 
teljes körű cseréjét, 
javítását vállaljuk.

0630 8800-510 0630 8800-510 
0630 455-10900630 455-1090
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