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TÁRSKERESÉS
FIATAL, átlagos külse-

jű, 40 éves férfi  megis-

merkedne korban hozzá 

illő hölggyel. Egy gyermek 

nem akadály. E-mail: vara-

kozo88@gmail.com
*787817*

KOMOLY kapcsolatra kere-

si korban hozzá illő Hölgy-

társát egy 43 éves, meg-

felelő egzisztenciával és 

értékrenddel rendelkező, 

őszinte, céltudatos, komoly 

és egyben vicces, egysze-

rű dolgokat kedvelő gyer-

mektelen Férfi . Leveleket a 

minosegi.ido@gmail.com 

címre várom.
*832641*

OSZTRÁK, magyarul 

beszélő, 52 éves üzletem-

ber várja attraktív hölgy 

jelentkezését 40 éves korig 

komoly kapcsolatra. What-

sApp-on is elérhető vagyok. 

Tel.: 0043-664/380-1608.
*833572*

170/80/62 éves úr meg-

ismerkedne korban hoz-

zá illő, egyedülálló, nem 

dohányzó hölggyel. Tel.: 

+36-30/4200-291 (esti 

órákban).
*807983*

64 éves hölgy korban hoz-

zá illő társát keresi Sop-

ronban, komoly kapcsolat-

ra. Érd.: +36-20/806-4897.
*833028*

ÜZENET
AKCIÓ! Minden téli-nyári, 

női és gyermekruha vásár-

lásakor a 2. ruha ingyen 

kapható. Október 26-án, 

kedden 9-15 óra között: 

Sopron, Gazda u. 34.
*834995*

ANGOLKLUB minden szer-

dán 19.30 órától a Kis Deák 

Sörözőben. Deutsch Klub 

minden második és negye-

dik csütörtökön 19 órakor a 

Perkovatz Házban.
*834523*

KANADAI énekes-gitáros 

ingyenes koncertje októ-

ber 26-án 18 órakor a Sop-

roni Egyetem Erzsébet utca 

9. szám alatti épületében.
*834525*

SZOLGÁLTATÁS

ÁCS, tetőfedő, bádo-

gos: palatető javítá-

sa, tetőjavítás, eresz-

csatorna javítás-cse-

re saját anyaggal, cse-

repeslemezből. Érd.: 

+36-30/997-4387.
*834000*

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, 

bádogosmunkát, tetőja-

vítást, cserepeslemeze-

lést, ereszcsatornázást, 

széldeszkázást, tetőáthaj-

tást, lapostető-szigetelést, 

egyéb kisebb javításokat 

vállalok. +36-20/917-2422
*833930*

ASZFALTOZÁS és épí-

tőipari munkák A-Z-ig, 

kedvezménnyel! Érd.: +36-

70/905-3473, sztrada-ep@

freemail.hu
*834004*

A-Z-IG bádogos-, ácsmun-

kák; tetőjavítást, ereszcsa-

tornázást és Lindab-leme-

zelést vállalok. Hívjanak 

bizalommal! Érdeklődni 

lehet a +36-20/621-0577-

es telefonszámon.
*831278*

BÁRMILYEN tetőfedést, 

bádogos-, ácsmunkát, tető-

felújítást, Lindab-lemeze-

lést, széldeszkázást, tetőát-

hajtást és ereszcsatorná-

zást, szigetelést anyagbe-

szerzéssel vállalok. Érdek-

lődni lehet a +36-30/124-

5181-es telefonszámon.
*831334*

ÉPÍTKEZÉSEK utáni teljes 

körű takarítás (törmelékel-

hordással együtt) számla-

képesen, rövid határidőn 

belül. Tel.: 06-70/6044-740.
*830773*

FELÚJÍT-LAK: családi 

házak, lakások komplett 

felújítása! Festés, burko-

lás, kőművesmunkák, víz- 

és villanyszerelés. Érdek-

lődés: +36-30/872-0564.
*831268*

F E S T É S - M Á Z O -
L Á S -TA P É TÁ Z Á S ; 
pvc-, szőnyeg-, lami-

náltparketta-fektetés 

gyors, rövid határidő-

vel, minőségi munka! 

Kérje ingyenes áraján-

latunkat! Soproniak 

vagyunk. Elérhetőség: 

+36-30/282-8668, 

www.dekobors.com
*725899*

FŰKASZÁLÁST (nagy-

ban is), bozótirtást, elva-

dult területek irtását, sző-

lőirtást vállalunk. Telefon: 

+36-20/378-9128.
*823103*

HA elromlott, és nincs rá 

szüksége, hívjon! Díjmen-

tesen elszállítom: mosógép, 

mosogatógép, szárítógép, 

gáztűzhely: +36-70/644-

8276. Hétvégén is!
*8001920*

KISEBB-NAGYOBB kőmű-

vesmunkákat, lakásfelújítá-

sokat, burkolásokat, vasz-

szerelési munkákat, azon 

anyagok lehajtását vállaljuk 

Sopron és környékén. Rövid 

határidő, jó minőség, ked-

vező ár. +36-30/984-3771
*767677*

KISEBB-NAGYOBB TETŐ-

FELÚJÍTÁST vállalunk. Kúp-

cserép kikenése, kémé-

nyek feljavítása, bitume-

nes tetőszigetelés, törme-

lékelszállítás, földmunka, 

sírkőfelújítás. Hétvégén is 

hívható: +36-70/218-3343.
*675088*

KŐMŰVESBRIGÁD mun-

kát vállal: betonozást, injek-

tálást, bitumenes szigete-

lést, térkövezést, belső 

átalakításokat, garanciá-

val. +36-30/735-4676
*760056*

KŐMŰ V E SMUNK ÁT, 
gipszkartonozást, hőszi-

getelést, festést, mázolást, 

tapétázást, díszítőmunkála-

tokat vállalunk garanciával. 

+36-30/963-4169
*8001901*

KÜLSŐ-BELSŐ átalakítá-

sok, festés, burkolás A-Z-

ig. Tel.: +36-30/276-4850.
*831445*

LAPTOPOK, szá-

mítógépek üzem-

be helyezése, szer-

vizelése, internet-

beállítás, vírus- és 

kémprogram-eltá-

volítás, PDA-ala-

pú navigációval kap-

csolatos tanácsadás, 

rendszer-helyreállí-

tás ingyenes kiszál-

lással Sopronban és 

környékén, telefonon 

egyeztetett időpont-

ban. Telefonszám: 

+36-30/378-7979.
*678278*

MINDENT vállalunk! 

Vas-, szemét-, zöldhulla-

dék-szállítást, lomtalaní-

tást, házkiürítést, fuvaro-

zást is. Soproniak vagyunk! 

Pfeiffer Elek (Pittye),

+36-30/957-3739.
*782948*

PALA és cseréptetők tisz-

títása, javítása, festése, és

teljes körű tetőfelújítás,

díjtalan kiszállás, helyszíni

árajánlat. Hívjanak bizalom-

mal! Tel.: +36-30/232-5135.
*823429*

REDŐNYJÁRAT Sopron-

ban és környékén! Redő-

nyök, szúnyoghálók, árnyé-

kolók engedménnyel. Ott-

honteremtési támoga-

tás intézése. Hérics, +36-

30/204-0205, +36-96/245-

064, www.hericsredony.hu,

e-mail-cím: hericsredony@

gmail.com
*8043206*

REDŐNYJAVÍTÁS! Gurt-

nicsere, szúnyoghá-

lók. 10 éves tapaszta-

lat! Akár 24 órán belül!

06-30/965-4206
*820785*

RÉGI tetők javítását, új

tetők készítését, eresz-

csatornázást, széldeszká-

zást, Lindab-lemezelést

anyagbeszerzéssel válla-

lok. +36-20/362-8311
*833935*


