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Reklám- és kereskedelmi hetilap
Az újság ingyenes,
Tel.: (69) 311-047
csak a hirdetésekért kell fizetni.
Szerkesztõség:

XXV. évf. 28. sz. 2018. július 13.

28

Mohács, Árok u. 17.

Nyitva: hétfõtõl csütörtökig 8–16-ig, pénteken 8–13-ig, szombaton zárva

○○○○○○○○○○○○○

www.informayer.hu
info@informayer.hu

Véradás lesz

A Bóly Zrt.
sziebertpusztai munkavégzési hellyel
pályázatot hirdet

a mohácsi Véradóállomáson (Véradó utca 1.)

Készletkezelõ munkakörben.
Elvárások:

érettségi, számítástechnikai ismeretek.
Elõnyt jelent:

SAP ismerete, raktárkészlet kezeléssel
kapcsolatos tapasztalat.
Önéletrajzát
a megpályázott pozíció megnevezésével
a palyazat@boly.bonafarm.hu
e-mail címre várjuk.
Tel.: 20/411-2683

○○○○○○○○○○○○○
Dr. Jávorházy András
urológus szakorvos, egyetemi tanársegéd

UROLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS

Mohács, Kossuth u. 66. (Szent Ferenc Patikánál)
Rendelési idõ: szerda 15–19 óráig
Bejelentkezés: 06/70-372-4551, kedd 17 óra után

július 16-án (hétfõ) és 18-án (szerda) 8.00–12.00-ig,
júl. 17-én (kedd) és 19-én (csütörtök) 8–14.30 óráig
A megjelentek minden alkalommal 500 Ft-os vásárlási utalványt és egy igazolást
kapnak, melynek felmutatásával igen kedvezményes árú jegyet vásárolhatnak a
helyi uszodába. TAJ- és lakcímkártyát, s valamelyik személyazonosító okmányunkat
vigyék magukkal!

A Belvárdgyulai Zrt.
munkavállalókat keres
a következõ munkakörökbe:
szárító telephelyre,
szakképesítéssel rendelkezõ




Július 14-én, szombaton
minden lábbelire, ruhára
és nõi táskára

10% kedvezmény
a Vadászboltban.



állattartó telephelyre



Hétfõ–péntek: 8–12-ig, 14–17-ig
Szombat: 8–12-ig
Telefon: 06-20-252-1103
Mohács, Dózsa Gy. u. 36.

minden szerdán 8.00–10.00-ig
Mohács, Belvárosi Gyógyszertár

Dr. Kövécs József
radiológus fõorvos

Bejelentkezés:

06-20-914-7499

Épületbontást,
gépi földmunkát
vállalok.
Telefon: 06-20-459-8946

A PSZC Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
felvételt hirdet a 2018/19. tanévre
 szakmával rendelkezõk részére
 érettségi felkészítõ osztályba
 nappali és/vagy esti tagozaton (2 év)
 8 ált. iskolai végzettséggel, ill. legfeljebb 1 szakmával rendelkezõk
 számára kõmûves képzésre felnõttoktatás (esti) formában (2 év)
A képzések térítésmentesek!
Érd.: 06/69-322-106, vagy 20/282-3404, radnoti.mohacs@radmi.sulinet.hu

mezõgazdasági gépkezelõt
(érvényes jogosítvánnyal)

Nyitva szombat: 8-12-ig, tel.: (69) 301-102

Balczer Zoltán élezõmûhelye
megújult nyitvatartással várja önöket.

villanyszerelõt
lakatost
gépkocsivezetõt
rakodógépkezelõt

○○○○○○○○

Ultrahangos magánrendelés

állatgondozót

Érd.: Szûcs Imre termelési igazgató
Érd.: 30/936-5199
Érd.: Wilhelm József vezérigazgató
Érd.: 30/979-1323
e-mail: titkarsag@belvardgyulaizrt.hu

Kedves hirdetõink, olvasóink!

Nem jelenik meg újságunk
a 29. héten (július 20-án)
Karbantartás miatt zárva a nyomda július 16–22-ig
Köszönjük megértésüket.

IP és analóg kamerák szerelése széles választékban
Kérje ingyenes felmérésünket!

BEREK

Cégünk rendelkezik a 2005.évi CXXXIII.
Vagyonvédelmi Kft.
tv. 1. § (4), (5) pontjaiban elõírtak alapján
a KAMERÁK és riasztók szereléséhez szükMohács, Táltos u. 36.
séges jogosultsággal, valamint a szintén
(Déli lakópark)
kötelezõ Rendõrségi regisztrációval, amely
az alapja a 2011. évi CXII. törvény, valamint Tel./fax: (69) 304-082, 305-768
a GDPR elõírásainak való megfeleléshez!
06-20-923-3903

MOHÁCS, Kossuth Filmszínház, Deák tér 1.
2018. augusztus 8. szerda 20.00

Belépõjegy 2900 Ft-os áron kapható a Kossuth Filmszínházban és a Tourinformban.

