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• Cserépkáhyha: Keresek álló cserépkályhát. Te-
lefon: 06-70-5087-166
• Lányka használt ruhák 0-3 éves méretig, baba-
kocsi, hordozó stb. olcsón eladó. Telefon: 06-70-
2045-753
• Leinformálható, fiatalos nyugdíjas hölgy gyer-
mekfelügyeletet, takarítást vállal: 06-30-554-5545
• Házhoz megy Göd, Szõd, Szõdliget területén
fodrász-pedikûrös. Telefon: 06-70-265-0022
• Angoltanítást vállalok gyerekek és felnõttek ré-
szére egyéni igények szerint: 0627-334-614;
0630-856-1839
• Hobbi-tartásból, túlszaporulat miatt eladó: tör-
petyúk, kakas, vadkacsa, kacagó gerle, nimfapa-
pagáj Felsõgödön. Telefon: 06-27-336-370
• Matematika-, fizikaoktatást, korrepetálást,
érettségi felkészítést vállalok középiskolások szá-
mára Gödön, illetve Dunakeszin: 0620 9731 679
• Intelligens (pedagógus, egészségügyes stb.),
nem dohányzó albérlõ nõt keresünk idõs hölgy
mellé kevés háztartási munkáért – önálló szobába

fürdõszoba használattal. Érdeklõdni a szerkesztõ-
ségben: 0620-777-9863
• Kiadó házat keres – bútorozatlanul – gödön fi-
atal pár gyermekkel, 2006 novemberétõl. Telefon:
0630-440-9794 
• Ha tud, segítsen! Ha már Önnek nem kell én el-
viszem! Teatûzhely, 2 ajtós szekrény, heverõ… T.:
06-30-320-9305
• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisz-
títás, búvárszivattyú tekercselés. Göd, Kincsem
Park - Nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Göd központjában különbejáratú lakás
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-30-273-9370
• Otthon végezhetõ munkalehetõségek az ország
egész területére. Hívjon, ingyen tájékoztatom. 06-
69-977-214.
• Fakivágás - döntés nélkül is - gyökérkiszedés, el-
szállítás megoldható. Tel.: 06-30-463-4070
• Francia nyelv oktatása játékosan kicsiknek,
tanítás és korrepetálás minden korosztálynak. "Hogy
meg tudj szólalni!" Tel.: 0620-777-9863

Apróhirdetések

Várdomb 
lakóparkban

2 erkélyes
lakás

- dunai-panorámával
- hosszútávra kiadó.

Tel.: 
06-30-508-7896
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FRANCIA

NYELVTANFOLYAM
6-8 fõs kis csoportokban

kommunikációs képesség fejlesztése.

Kezdõknek és haladóknak. 
Felsõsöknek és felnõtteknek.

Hegedûs Yolande 
(francia anyanyelvû)

2120 Dunakeszi – Fõ út 5. 
Tel/fax: 00-36-27-392-737 

Tel : 06-20-447-9641
yolandehegedus@invitel.hu
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Gödön, belterületen, 
1756 m2-es összközmûves
telek, ipari célra eladó!

T.: 06-70-778-1578,
06-70-778-1580
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS,ORKÉSZÍTÉS,
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények
2131 Göd, Nemeskéri út 33. 

ITAKO KFT.
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116

FOGYÓKÚRA
Fülakupunktúrával,
hetente cserélhetõ 

tartós tûvel,
szaktanácsadással.

Inczeffy Rendelõ
Göd, Pesti út 86.
Péntek: 17-19-ig
Bejelentkezés:
06-30-670-1382

Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

SZÕNYEGTISZTÍTÁS
HÁZTÓL-HÁZIG

NON-STOP HÍVHATÓ
TEL.: 06-30-296-1771
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