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Reklám- és kereskedelmi hetilap
Az újság ingyenes,
Tel.: (69) 311-047
csak a hirdetésekért kell fizetni.
Szerkesztõség:
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Mohács, Árok u. 17.

Nyitva: hétfõtõl csütörtökig 8–16-ig, pénteken 8–13-ig, szombaton zárva
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www.informayer.hu
info@informayer.hu

HALTELEPÍTÉS
OPTIKA

Induljon az õsz
a tökéletes látással!
A gyerekekre is gondoltunk!

Egyfókuszú szemüveglencsék
kedvezménnyel + ajándék kuponnal!

Tájékoztatjuk a Pest József
Horgász Egyesület tagságát, hogy
2018. 10. hó 19-20-21-22, valamint
10. hó 27-én
a 02-016-1-1-es vízszakaszon
telepítést tartunk.
A horgászati TILALOM 2018.10.18-tól
2018.11. 03.-a reggel 06.00-ig tart.
Ez idõ alatt kizárólag pergetõ rablóhalazás
végezhetõ a vízszakaszon, napkeltétõl napnyugtáig!

Ingyenes látásellenõrzés
októberben,
a látás hónapjában.

Minden keretre
20% kedvezmény!
lencsék, akár
kedvezménnyel!

50%

Részletek: www.papoptika-mohacs.hu

Kitett halmennyiség 12 tonna.

Mohács, Szabadság u. 24/a
Tel.: (69) 311-500

(az udvarban)

Bólyba, a Hard-Concrete Kft.
szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezõ
kõmûves, lakatos és vasbetonszerelõ
munkatársakat keres.
Amit kínálunk: hosszútávú, stabil munkahely,
versenyképes jövedelem.
Jelentkezni az info@hard-concrete.hu vagy
a 06-70/609-7754 telefonszámon lehet.

MOHÁCS
Szabadság u. 42.

Minden egyéb tevékenység a vízszakaszon, tilalmi idõben,
az egyesületbõl való azonnali kizárást vonja maga után!

 302-616

Fekete János elnök

Németországból érkezett,

Óriási árukészlettel várjuk
kedves vásárlóinkat, Bajáról

TÉLI dzseki és kabát bálabontás
2018. október 17-én, de. 7–11-ig
MOHÁCS, Duna Irodaház (Batra)

Szabadság u. 4–6.

Ha fogpótlásra van szüksége,
Mi jussunk elõször eszébe!

FELHÍVÁS!
Tisztelt fogyasztók!

Fogorvosi rendelõ és fogtechnika

A BARANYA-VÍZ Zrt. értesíti fogyasztóit, hogy 2018. október 10-tõl november 4-ig

a 2018-as második félévi végszámla alapját képezõ vízmérõleolvasást végez
Mohács, Mohács-Szõlõhegy, Mohács-Csele üdülõtelep, Mohács-MOFA lakótelep, Újmohács,
Sáros, Sárhát, Lánycsók, Kisnyárád, Kölked, Liptód, Székelyszabar, Szûr, Himesháza,
Homorúd, Erdõsmárok, Geresdlak, Fazekasboda, Maráza, Görcsönydoboka helységekben.

Kérünk minden fogyasztót, hogy az ingatlanokra történõ bejutást biztosítsák!

Dr. Beck Judit fogorvos
69/510-144
Zsolnai Gábor fogtechnikus mester 69/322-467
IMPLANTÁLÁS
FOGFEHÉRÍTÉS
Koronák, hidak, protézisek rövid határidõvel,
kiváló minõségben, korrekt áron.

Pécsi, multinacionális
autóipari partnercégünk
részére keresünk
betanított munkásokat!
Bõvebb információ és
jelentkezés, az alábbi e-mail
címen és telefonszámon:
he@flextimeresort.hu
72/ 510-644

OÁZIS
KERTÉSZET
Mohács, Pécsi út (Lidl-vel szemben)

 510-381
www.oazis.hu

Õszi akciós hétvége
Gyere el hozzánk
október 12–13–14. között,
mert ezen a hétvégén

30%-os faiskolai

kedvezménnyel várunk!

Vízmérõállásaikat bediktálhatják a 69/301-186, a 06/20-520-49-44-es telefonszámokon, illetve a www.baranyaviz.hu/meroallas_bejelentes oldalon.

Mohács, Dózsa Gy. u. 44. a rendõrlámpánál
www.zsolnai-dent.hu

 www.informayer.hu 

Ajtó, ablak, redõny,
szúnyogháló

Megérkezett a legújabb

Aranykalászos gazda

A Bóly Zrt.
törökdombi sertéstelepére
pályázatot hirdet

felcser munkakörben

Elvárások:
 szakirányú végzettség
 állatok iránti elkötelezettség
 „B” kategóriás jogosítvány
 jó teherbíró képesség.
Amit nyújtunk:
 biztonságot és megbecsülést
 hosszú távú munkalehetõséget
 bejelentett, stabil, biztos állást
 versenyképes jövedelmet és
 juttatásokat
Fényképes önéletrajzát
a megpályázott pozíció megnevezésével
a palyazat@boly.bonafarm.hu
e-mail címre várjuk.
Érdeklõdni: 20/352-4052

Gyártás, beépítés garanciával!
Sérülésmentes átépítéssel is.
Tel.: 06-30-458-9796

RAMONS
pulóver kollekció
a Vadászboltba!

A Screen Hungary Kft.
felvételre keres

gépi hímzõ és textilfilmnyomó munkakörbe
2 mûszakos munkarendbe

munkatársakat

Jelentkezni lehet a

69/511-081-es telefonszámon

tanfolyam Bólyon és Mohácson
Ár: 180.000 Ft – Tel.: 06-30-310-8934
Részletfizetés, hétvégi oktatás vagy
távoktatás. (E: 00846/2014/A016)

A Steel-Metál Kft.
mohácsi telephelyére felvételt hirdet

LAKATOSÜZEMBE:
TMK mûhelybe szerelõ, karbantartó
MÉH TELEPRE:
Hulladék-válogató
Gépkezelõ (darálógép)
Udvaros (kert- és növényápoló,
Udvaros nyugdíjas is!)
munkakörökben.
Jelentkezés részletes, fényképes önéletrajzzal:
info@s-metal.hu
vagy személyesen telephelyünkön,
7700 Mohács, Budapesti ou. 12. címen.
Érdeklõdni: 06-69/510-021

