Mûanyag nyílászárók REHAU profilból

Akác és tölgy tûzifa hasogatva
eladó. Telefon: 06-70-396-9948
Kõmûvesmunkát vállalok.
Külsõ, belsõ átalakítás, hozzáépítés,
szigetelés stb. Tel.: 06-20-801-5549

ÁCSMUNKÁK új tetõk, elõtetõk
készítése, régi tetõk átrakása, javítása,
valamint lapostetõk szigetelése.
Telefon: 06-20-804-4133
ELADÓ: õrölt paprika, szalagfûrész, körfûrész, hasogató, váltós bringa, szobabicikli, kézmosó csappal,
gázkazán, gáz-vízmelegítõ, konyhai sarokülõ, konyhaasztal, színes TV-k.
Telefon: 06-20-490-3527

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

Parkettázás, hajópadlózás, laminált parkettázás,
csiszolás, lakkozás, lambériázás, szõnyegpadlózás,
aljzatkiegyenlítés. – Tel.: 06-20-417-1313
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-akció 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

Szobafestõ–mázoló
Baranovics Frigyes Tel.: 06-30-306-7071
Képzés indul április végén Targonca 2 hó x 23 e,
nehézgép 2 hó x 28 e, dajka 3 hó x 26 e Ft, eladó
Oktatási Centrum, 06-70-331-4406

Víz, fûtés, szennyvízcsatorna szerelés, javítás
Ruppert Zoltán – Tel.: 06-20-399-1047

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

ÜVEGEZÉS
SOMOS ÁKOS

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

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

Kalodás csertölgy tûzifa

Mûtrágya-akció márciusban

ROLLETTA DALMER

KFT.

Bemutatóterem: Mohács, Hunyadi u. 3.

Rendelhetõ! Ellenõrizhetõ, korrekt mennyiség!
Telefon: 06-20-922-4269

Ingyenes tárolással.
Telefon: (69) 568-036

Mûanyag nyílászárók forgalmazása
7 év garanciával, szúnyogháló, redõny szerelése.
KIKO ablak Tel.: 06-70-532-0728

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

Mezõgazdasági bérmunkát
precíziós gépekkel vállalunk.

Autószerelõ
kollégát keresünk

Telefon: 06-20-401-0886

AT-LASZ CAR Bt. Tel.: 06-30-308-2411

Gyalupadot, hackstokot, fateknõt, spalettát,
zsalugátert, festett parasztbútort és teljes hagyatékot
vásárolok. Babella Antik - telefon: 06-30-955-6766

Szarvasagancsot vásárolok dísztárgyak
készítéséhez. Kizárólag öreg agancsot.
Biszakné, 06-20-997-4363

Megnyitottunk!

Urológiai magánrendelés

Kedvezõ árakkal, kellemes környezetben
várunk minden kedves érdeklõdõt a lippói

Magnólia Idõsek Apartmanházban.
Érdeklõdni: Lippó, Kossuth L. u. 26.
vagy 06-30-548-3182, 06-30-548-9186
www.magnoliaapartman.wordpress.com

dr. Szalmásy Kálmán fõorvos

REDÕNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonika-

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

A Kispál Kft. irodaházában
Mohácson, a Duna-parton
IRODÁK BÉRELHETÕK.
Érd.: (69) 311-008, 9–13-ig, 06-20-451-2607

Víz-, gáz-, fûtésszerelés!
SZEREMLEI GÁBOR

Telefon: 06-20-942-8263
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

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

Mohács, Szepessy tér 7.
Hétfõn 12.00-tól, csak bejelentkezésre.

Telefon: 06-30-279-3991

Eladó lakásokat, családi házakat keresünk
valóban fizetõképes ügyfeleink részére.
Hívjon bizalommal. +36/20/251-0667
Víz-, gáz-, fûtésszerelõt keresünk Németországba, München mellé! Elvárás: alapfokú német nyelvtudás, B. kat. jogosítvány.
Szállást biztosítunk! Érdeklõdni, további
információ: + 49-151-4268-1218

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

Busójáráskor született, jó családból származó

kecskegidák eladók. 20-249-0901

Versenden szõlõterületet
vásárolok. Tel.: 06-20-361-5628

Szabadkai bevásárlóút heti 2 alkalommal, 3000 Ft/fõ Tel.: 06-70-240-3500

FESTÕT FELVESZEK.
Hosszú távra. Tel.: 06-30-283-9338

300 m2-es csarnok kiadó vagy
eladó Bólyban, a Nyárádi úton

Megbízható, leinformálható
házvezetõnõt keresünk.

Ócskavasat, színesfémet, akkumulátorokat
veszek, lomtalanítást, költöztetést,
fuvarozást vállalok. Tel.: 06-20-443-3606

Deutsche wohnhaft in Geresdlak,
sucht Lehrer/in für ungarischen
Privatunterricht. Tel.: (69) 951-069
Németországi munkalehetõség!
Villanyszerelõt, lakatost, légtechnikai szerelõt
keresek. – Tel.: 00 36 20/529-5445

Öreg motorokat veszek
hiányos, üzemképtelen is érdekel.
Telefon: 06-20-547-3203

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

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

Trapézlemezek kedvezõ áron,
száraz, kalodás tûzifa, keményfa brikett
Bródy Center, Lánycsók
06-20-807-5151, 06-20-245-1905

Csencsevár dûlõben 1200 m2
szántó eladó. Tel.: 06-20-379-8657
Érettségire felkészítés,
illetve korrepetálást vállalok
magyar irodalomból és nyelvbõl.
Telefon: 06-20-913-9465

Gázcseretelep Mohács, Szélsõ u.
Ingyenes gázpalack házhoz szállítás!
Tel.: 06-30-216-8273
Ipari gázok értékesítése, utánfutók bérbeadása.
MÉTERES ÉS DARABOLT
TÛZIFA ELADÓ.
Telefon: 06-30-226-9409,
Telefon: (69) 338-365

!

Tel.: 06-20-373-1110, 06-30-300-3822

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
info@dunatajkft.hu

Munkalehetõség!

Megváltozott munkaképességû személyeknek!
Megváltozott munkaképességû személyek jelentkezését várjuk

Mohácsra, textilipari üzemünkbe,
betanított, könnyû munkavégzésre,
valamint mûszakvezetõi pozícióra
Munkavégzés helyszíne: Mohács, Budapesti út 31.
TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ KFT. telephelyén
Elérhetõségek: Saláta Tünde: 06-70-776-8443 (rehabilitációs mentor)
Elérhetõségek: Kiss Zoltán: 06-70-639-3902 (rehabilitációs tanácsadó)

Téliesített, felújított nyaraló
eladó. Telefon: 06-20-243-9823
Megvételre keresek népviseleti ruhákat, szoknyákat, kendõket,
kiegészítõket, díszeket, szalagokat, vásznakat, ágyterítõket,
lepedõket, ágynemûket, továbbá öreg szekrényeket, lakás berendezéseket, konyhai eszközöket, hokedliket, asztalokat, zománcos
edényeket, hagyatékból maradt dolgokat. Telefon: 06-30/608-3962

Kínai császárfa (gyorsan növõ fa)
1–2 éves tövek, már 1600 Ft-tól eladók.
Telefon: 06-30-562-2075

VÁMÜGYINTÉZÕT KERESÜNK 24 órás
munkakörbe, az udvari határátkelõre.
Jelentkezéseket
az udvar@eurosped.hu címre várjuk.
40 db lucernaszéna eladó.
Körbálás, 380–400 kg, tetõ alatt tárolt.
Telefon: (74) 490-683, 18 h után

GELLÉRT Furgon Car Kft.
autómentés – szállítás, költöztetés

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

Az „Anyakönyvi hírek”-et helyszûke miatt nem áll módunkban közölni. A kimaradt hirdetések következõ számunkban jelennek meg!
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