Lakásfelújítás A-tól Z-ig.
Festés–mázolás, gipszkartonozás, parkettázás,
burkolás stb. Ön kitalálja, mi megvalósítjuk.
Vidéken is. Tel.: 06-20-365-3377

Mohács belvárosában építési telek
eladó. Érdeklõdni: 06-30/936-9238
Hagyatékból sok minden félét veszek, azon kívül hackstockot,
spalettát, régi agancsot, tollat, szalmazsákot, kisméretû fateknõt,
nagy- és kisméretû faprést, lovas-szekeret, fenyõbõl készült kisés nagyméretû bútorokat, métervásznat, feliratos zsákot, fa
szüretelõkádat stb. 60 l-es és 90 l-es, zománcos bográcsot.
Telefon: 06-20-218-6600, 06-20-243-1313, Hesz József

Veszélyes fák kivágása alpinista
technikával. Tel.: 06-30-734-2695
Magas áron vásárolok dunyhákat, párnákat, fateknõket,
locsoló kannákat, bádogteknõt, régi népviseleti ruhákat,
hacktstokot, paraszt és antik bútorokat, mindenféle hagyatékot.
KP-vel fizetek. Borosné Tel.: 06-20-268-6451, 06-70-594-8318

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

Parkettázás, hajópadlózás, laminált parkettázás,
csiszolás, lakkozás, lambériázás, szõnyegpadlózás,
aljzatkiegyenlítés. – Tel.: 06-20-417-1313
Körbálázást vállalunk Krone bálázóval
(150x120) számlaadással.
Tel.: 06-20-543-6240, 06-20-991-4309

Kecskegidák eladók

Mûanyag nyílászárók REHAU profilból
Redõnyrendszerek, télikertek, nyílászáró
vasalatcsere, szalagfüggönyök, bejárati ajtók,
szúnyoghálók, napellenzõk, harmonikaajtók,
napellenzõ ponyvacsere, kivitelezés.

ROLLETTA DALMER

KFT.

Bemutatóterem: Mohács, Hunyadi u. 3.

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

REDÕNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonika-

Természetgyógyászok figyelem!
Az Életerõ - Harmónia Kft.
családi okok miatt

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

Érdeklõdni: 06-20-996-3388

A Kispál Kft. irodaházában
Mohácson, a Duna-parton
IRODÁK BÉRELHETÕK.

a sószobát, mint tevékenységet
bérbe adja, illetve eladja.

Érd.: (69) 311-008, 9–13-ig, 06-20-451-2607

PLEXI, valamint tömör és üregkamrás
POLIKARBONÁT lemezek árusítása!
Igény szerint méretre vágva, felszerelve, egyedi színekben is!

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

Víz-, gáz-, fûtésszerelés!

(a sokac révvel szemben)

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

Mohács fõutcáján, a Dózsa Gy. u-ban, 2
szintes, 200 m2-es üzlet hosszú távra
kiadó, a felsõ rész akár lakásnak
kialakítható. Érdeklõdni: 06-30-956-4651

Mûanyag nyílászárók, garázskapuk,
beltéri ajtók, tetõtéri ablak forgalmazása

Telefon: 06-20-942-8263

Bolti eladót felveszünk.
Mûszaki beállítottság elõnyt jelent.
Gazdabolt, Bóly – (69) 568-036

garanciával, szúnyogháló, redõny szerelése.
KIKO ablak Tel.: 06-70-532-0728

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

Versendi juhfark Nébih engedélyes bor
folyó és kannás kivitelben, 300 Ft-os
áron eladó, viszonteladóknak is.
Érdeklõdni: 06-20-391-8385

Kõmûvest és mohácsi
segédmunkást felveszünk.
Telefon: 06-20-958-5139

SZÕNYEGTISZTÍTÁS

SZEREMLEI GÁBOR

TÛZIFÁT VÁSÁROLJON NÁLUNK

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

Vastag akác 15.000 Ft/m, vastag vegyes
kemény 14.000 Ft/m, díjtalan szállítással.
Tel.: 06-30-261-8495
EUTR: AA6142238

Kõmûves
alvállalkozót keresünk.

5 tagú KEX Zenekar vállalja lakodalmak,
családi estek, bálok zenei szolgáltatását,
minden mûfajban, kedvezõ áron.
Telefon: 06-30/266-7526

Telefon: 06-20-958-5139

Tel.: 06/20-249-0901

Mohács-szigeten földet bérelnék magas
bérleti díjjal. Telefon: 06-70-337-8473
HIVATALOS FORDÍTÁS MOHÁCSON
30/453-9336 vagy karimabt@solarscream.hu

Ajtó, ablak, redõny - gyártói áron.
Telefon: 06-30-527-0087

Homlokzatszigetelés, állványozás, festés,
kõmûvesmunkák. Tel.: 06-70-208-5067

Gitársuli gyermekeknek,
haladóknak, több zenei stílusban.
Info: 06-30/792-0124
Ócskavasat, színesfémet, akkumulátorokat
veszek, lomtalanítást, költöztetést,
fuvarozást vállalok. Tel.: 06-20-443-3606
Mohácson, belvárosban, frekventált helyen,
nagyméretû, tetõtér beépítéses családi ház,
3 szoba, 2 fürdõszoba, kis udvar, garázs, pince, fszen 110 m2-es üzlethelyiséggel, tehermentesen, vállalkozásra is alkalmas, eladó. Érd.: 06-20-451-2607

PB gázpalack azonnali
házhozszállítás 07 órától 18 óráig.
Telefon: 06-30-216-8273
Mohács - Lánycsók - Kölked - Sátorhely

!

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

Eladó lakásokat, családi házakat keresünk
valóban fizetõképes ügyfeleink részére.
Hívjon bizalommal. +36/20/251-0667

10 db elõnevelt pulyka, 2 db tavalyi
ELADÓ. Telefon: 06-20-313-5236

Régi autót vásárolnék
(25-40 év közötti) megkímélt, szép állapotban.
Telefon: 06-30/646-4768

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

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

Terményfelvásárlás
Cégünk egész évben vásárol fel terményt
Somberek térségében, napi áron!
Megtaláljuk Önnek a legjobb kondíciót!

Árpa, repce, búza, kukorica,
napraforgó, szója
Az árak naponta változnak,
ezért kérjük, érdeklõdjön telefonon!

06-30/411-3117
Legyen Ön is a Partnerünk!

Vásárolok: komplett hagyatékot, új és régi bútorokat,
vásznat, edényeket, porcelánt, hulladék vasat, régi
népviseleti ruhákat, szarvasagancsot. Lomtalanítást vállalok
pincétõl-padlásig. Hívjanak bizalommal! Tel.: (72) 671-406
v. 06-20-363-0067, a telefon leinformálható. Toldi Miklós

ÁCS-TETÕFEDÕ
Felújítás - Javítás - Garancia
Telefon: 06-70-244-8874

Horvátország - Istria - Medulin
2–6 fõs apartmanok kiadók
Tel.: 06-30-458-7379, 17 óra után
HORVÁTORSZÁGI TENGERPARTON
APARTMAN KIADÓ.
Telefon: 06-20-956-7766
Ózonos KLÍMATISZTÍTÁS
– autó, iroda, üzlet, lakás –
Tel.: 06-70/367-9877 www.ozonmax.hu
Gyalupadot, hackstokot, fateknõt, spalettát,
zsalugátert, festett parasztbútort és teljes hagyatékot
vásárolok. Babella Antik - telefon: 06-30-955-6766

Téliesített, felújított nyaraló
eladó. Telefon: 06-20-243-9823

Matematika korrepetálást vállalok
általános és középiskolások számára.
Telefon: 06-30-898-7492

Szelli Esküvõszervezés & Dekoráció
Teljeskörû esküvõ lebonyolítása
és rendezvények dekorálása.
Telefon: 06-20-204-1813
Szobafestés, mázolás, tapétázás
és hengerezést vállalok.
Telefon: 06-70-313-9910

A Bóly Zrt.
bári tojótelepére

baromfigondozó
munkatársat keresünk.
Munkabér mellett
jelentõs cafetéria juttatást biztosítunk.

GELLÉRT Furgon Car Kft.

Fényképes önéletrajzát a
palyazat@boly.bonafarm.hu, vagy
a 7754 Bóly, Ady E. u. 21. címre várjuk.
Tel.: 20/389-6830

autómentés – szállítás, költöztetés

Szabadkai piacra
légy útitársam!
Tel.: 06-20-928-5797, 06-20-772-4490

A kimaradt hirdetések következõ számunkban jelennek meg!

Lánycsók újtelepi részén, az Orgona
utcában, 900 m2 közmûvesített építési
telek eladó. – Érd.: 06-20-923-1208

EUTR: AA5994951
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