ÁCSMUNKÁK új tetõk, elõtetõk
készítése, régi tetõk átrakása, javítása,
valamint lapostetõk szigetelése.
Tel.: 06-20-804-4133
3,5 t billencs teherautóval mindennemû
fuvarozás vállalok. Mohács és 80 kmes körzetében.
Tel.: 06-20-804-4133

HIVATALOS FORDÍTÁS MOHÁCSON
30/453-9336 vagy karimabt@solarscream.hu

ROLLETTA DALMER

ajtó, napellenzõ, szúnyogháló készítés, javítás,
jó minõségben, korrekt áron, garanciával.
HARAMZA ZSOLT
Mohács,  (69) 300-196, 06-30-956-1185

SOMOS ÁKOS

KFT.

Bemutatóterem: Mohács, Hunyadi u. 3.

Tel.: 06-30-9367-070, (69) 311-647

DUGULÁSELHÁRÍTÁS hétvégén is.
Tel.: 06-20-228-9128 – Balogh

Mohács, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/b.
(a sokac révvel szemben)
Tel.: 69/ 301-743 Mobil: 20/ 207-1146
Bóly, Rákóczi u. 10.
Tel.: 69 / 368-330 Mobil: 20/ 9215-081

TÛZIFA VÁSÁR Méterben és
darabolva. Tel.: 06-20-298-3898

AKÁC ÉS VEGYES TÛZIFA

Ingyenes
házhozszállítás!

14.000 Ft méter x méter x méter, termelõtõl. Tel.: 06-70-673-2711
TÛZIFA ELADÓ.
Méterben és darabolva
Telefon: 06-30-728-8390

REDÕNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonika-

ÜVEGEZÉS

Székelyszabari pékség sofõröket felvesz
délelõtt 4 órában, éjszaka 8 órában!
Érd.: 30/947-7638

PLEXI, valamint tömör és üregkamrás
POLIKARBONÁT lemezek árusítása!
Ajtó, ablak, redõny - gyártói áron.
Telefon: 06-30-527-0087
Farsangra, ünnepekre,
mindennapokra és ha rossz a kedve,
kitûnõ villányi gyöngyözõ rosé.
Mohács, Dózsa Gy. u. 31.

Redõny 30%-os árengedménnyel!!
Mûanyag ablakok, bejárati ajtók! Mûanyag és alumínium redõnyök, fix és
mobil szúnyoghálók, harmonika ajtók, tetõtéri ablakokra árnyékolók és mobil
szúnyoghálók, rozsdás redõny dobozok cseréje, redõnyök javítása!!!
Rendelje meg most a REDÕNYÖS SANYITÓL!!! Tel.: 06-20-556-4271

Téliesített, felújított, családi háznak megfelelõ nyaraló eladó. Tel.: 06-20-243-9823
PB gázpalack azonnali
házhozszállítás 07 órától 18 óráig.
Telefon: 06-30-216-8273

Igény szerint méretre vágva, felszerelve, egyedi színekben is!
(a sokac révvel szemben)

Bóly, Rákóczi u. 10.  Tel.: 69/368-330  Mobil: 20/9215-081

LÁBÁPOLÁS

Pedikûrös házhoz megy
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-70-313-9910

KAPUAUTOMATIZÁLÁS Szárnyas- és

tolókapunyitó berendezések forgalmazása,
telepítése a legkedvezõbb áron. Mexikó Bt.
Mohács -  06-20-216-1776, 69/303-619

Az eddig ki nem fizetett hirdetések díját
KÉRJÜK, mielõbb rendezni szíveskedjenek!
A kellemetlenségek elkerülése végett... az interneten,
a számlázási adatok feltüntetése nélkül feladottakat is!
Kérjük azon hirdetõinket, akik postautalványon rendezik tartozásukat, hogy
az utalvány hátoldalán lévõ

Csak erõs idegzetûeknek!
Családi házból átalakult Elvarázsolt kastély
többségi tulajdonrésze eladó. Megtekinthetõ
16 óra után. Hétvégén bármikor.
 06-30-215-0392 – Lánycsók, II. Lajos u 43.

„Közlemény” rovatba a hirdetésben szereplõ telefonszámot
beírni szíveskedjenek (az utólagos egyeztetés miatt). Informayerék

HÁZ ELADÓ (80 m2). Mohács, Bartók B.
u. 29. – Ár: 9 M Ft  06-20-493-9911
Szobafestés, mázolás, tapétázás
és hengerezést vállalok.
Telefon: 06-70-604-9137

Víz, fûtés, szennyvízcsatorna
szerelés, javítás
Ruppert Zoltán –  06-20-399-1047
HÍZÓK ELADÓK
Tel.: 06-20-463-6629
Eladó: jó állapotban lévõ rekamié, 2 fotel,
íróasztal, 3 lapos Móra gáztûzhely + palack,
összecsukható vendégágy + betét, 50 x 40
cm Philips tv.  06-20-440-8666

!

MÉTERES ÉS DARABOLT
TÛZIFA ELADÓ.
Tel.: 06-30-226-9409,
EUTR: AA5804377
Tel.: (69) 338-365

Kõmûvesmunkát, külsõ hõszigetelést, térkövezést, tûzifa fuvarozását
vállaljuk.
Tel.: 06-20-588-3268
Színesfémet, ócskavasat és hagyatékot veszek,
házhoz megyek. Lomtalanítást vállalok.
Hívjon bizalommal! – Tel.: 06-20-805-5041

 info@informayer.hu 

Somos Ákos Mohács, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/b.  Tel.: 69/301-743  Mobil: 20/207-1146

Mohács - Lánycsók - Kölked - Sátorhely

Magyar, német, angol, horvát, orosz
nyelvek tanítása alaptól–nyelvvizsgáig,
minden korosztálynak.  06-20-771-2950

Hasogatott csertölgy,
akác tûzifa eladó.
Ellenõrizhetõ, korrekt mennyiség!
Telefon: 06-20-922-4269

EUTR: AA5994951

Redõnyrendszerek, télikertek, nyílászáró
vasalatcsere, szalagfüggönyök, bejárati ajtók,
szúnyoghálók, napellenzõk, harmonikaajtók,
napellenzõ ponyvacsere, kivitelezés.

AA6130099

Hagyatékból sok mindenfélét veszek: hackstokot, zsalugátert, kisméretû szõlõprést, darálót, bádogputtonyt, hébért,
nagyméretû asztalt, kisméretû zománcos fürdõkádat,
kisméretû fateknõt, nagyméretû fa szõlõprést, régi fenyõbútorokat, métervásznat. Tel.: 06-20-218-6600 Hesz József

Mûanyag nyílászárók REHAU profilból

EUTR sz.:
AA 6187394

(AA
625
014
8)

Akác és tölgy tûzifa hasogatva
eladó. Tel.: 06-70-396-9948

AA6130099

2

Szõlõ és gyümölcsfák szakszerû
metszését, permetezését vállaljuk.
Tel.: 06-70-568-7471

HÍZÓK ELADÓK. 150-200 kg-ig.
(360 Ft/kg).  06-20-465-4440
1 db 200 kg hízó eladó és
malacokat vásárolnék.
Tel.: 06-20-236-3455

Hízó eladó, kb. 300 kg
Tel.: 06-20-319-0605
Fiókos mélyhûtõ szekrény és 6 személyes
ebédlõasztal újszerû állapotban eladó.
Tel.: 06-30-469-8833
Berliner kendõ, gáztûzhely és
kombinált hûtõszekrény eladó.
Tel.: 06-20-218-6600

HÍZÓK ELADÓK
Tel.: 06-30-595-3458

Ingatlanát eladná vagy kiadná? Ingatlant vásárolna?
Hívjon! Segítünk! 06/20/251-0667  Mohács, Dózsa György u. 31.
Bütykösharisnya kapható.
Telefon: (69) 302-330

KIADÓ HÁZAT keresek, minden megoldás
érdekel! (családi- , hétvégi ház, udvaros
házrész, nyaraló...) Tel.: 06-20-319-6150

MOHÁCSI KÓRHÁZ

Kérjük, adója 1 százalékával Ön is segítse munkánkat!
Egy százalék – nagyobb esély! Adószám: 19033266-1-02
Mohácsi TakarékBank ZRt. – Számlaszám: 50400096-11010412-00000000
Azért jött létre kórházunk Szili László Alapítványa immáron több mint húsz éve,
hogy minél több embernek segíthessünk a betegségek korai felismerésében, gyógyításában, valamint dolgozóink számára elérhetõbbé tegyük a folyamatos, mindennapi
munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges, naprakész és korszerû tudás megszerzését. Fontosnak tartjuk, hogy kórházunkat otthonosabbá tegyük, megkezdett fejlesztéseinkkel és felújításainkkal az Ön kényelmét szolgáljuk, gyógyulását gyorsítsuk!
Ebben szeretnénk a segítségét kérni! Sokan dolgozunk az Ön és családtagjai
egészségéért, korszerûbb és hatékonyabb, gyógyulást eredményezõ ellátásának
megteremtéséért! Kérjük, segítsen a kórházunknak, tegyen ÖN is az ellátás
körülményeinek javításáért azzal, hogy adója 1 százalékát nekünk ajánlja fel!
Lehet, hogy legközelebb Önnek vagy családtagjának segíthetünk!

Célunk idén egy új defibrillátor beszerzése!

Mohácson 3 szobás, közös udvaros,
utcára nézõ polgári lakás eladó.
I.ár: 10,5 M Ft
Tel.: 06-70-273-6209

SZÕNYEGTISZTÍTÁS
Aktív habos szõnyegtisztítás, szegély
javítás. Érte megyünk - házhoz visszük.
Telefon: 06-70/455-7987

Fûtés, víz, gáz és különbözõ alternatív
energiák szerelése, kivitelezése.
„Csöves”
Tel.: 06-20-211-7918

Ingatlanközvetítés
Mohács, Szent István utca 7/a.
Tel.: 06-70-454-3861
e-mail: lovasz.laszlo@oc.hu

Z Easy Drummers

dobsuli kezdõknek és haladóknak, hangszeres oktatás kortól, nemtõl függetlenül.
Tel.: 06-30-345-6069

GELLÉRT
Tel.: 06-20-928-5797

