4

Olcsó szállás Mohácson és környékén:

RÉVKAPU PANZIÓ z BRÓDY-CENTER PANZIÓ
Tel.: 06-20-807-5151, 06-20-245-1905

DIÓBELET VÁSÁROLOK Lehetõleg
világost. Telefon: 06-70-625-3532
Homlokzatszigetelés, festés, állványozás,
kõmûvesmunkák. Tel.: 06-70-208-5067

Takarítónõt keresek!
Megbízható, precíz, rugalmas legyen.
Fényképes önéletrajzokat kérem
a szerkesztõségbe leadni „Takarítás” jeligére.

FESTÕ
Tel.: 06-20-353-3305
Lakás eladó Mohács belvárosában. 127 m2,
lift, klíma, parkolás. Érd.: 06-30-898-8633
Idõs néni ápolását és takarítást
vállalok. Telefon: 06-20-949-0481
Keresek mohácsi, független,
60 év körüli férfit. „Kereskedelem szempont”
Telefon: 06-70-625-3532
Ford Galaxy eladó.
1997-es évj. 2000-es benzines.
Telefon: 06-20-514-2904

Mohácsi Kézmûves Vásár

A Belvárdgyulai Zrt.
munkavállalókat keres a következõ munkakörökbe:
z szakképesítéssel rendelkezõ
z
z
z
z
z

Április 20. péntek, 15–19 óráig
Mohács, Ifjúsági Centrum

villanyszerelõt
lakatost
gépkocsivezetõt szárító telephelyre
építésvezetõt felsõ-, ill. középfokú végzettséggel, kivitelezõi gyakorlattal
mg. gépkezelõt (érvényes jogosítvánnyal), állattartó telephelyre

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

Munkatársat keresünk

EU és magyarországi munkára,
jogosítvánnyal, német vagy angol
nyelvtudással.
Kiemelt bér.
Jelentkezni: iroda@pluimers.hu
vagy a 06-30/990-8870 számon.

Vendéglátósok figyelmébe!
A Baranya-Víz Zrt. bérleti keretek között
meghirdeti az üzemeltetése alatt álló
Mohácsi Uszoda büfé–kávézó helyiségét
nyári, szezonális üzemeltetésre.
Részletekért érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehetséges. Mobil: + 36 30/695-6336
E-mail: furdo@mohacsuszoda.hu

Bûncselekmény elkövetõjének azonosításához kérik
a lakosság segítségét a mohácsi rendõrök.
A Mohácsi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya 02030/126/2018. bûnügyi számon lopás bûntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. A rendelkezésre álló adatok szerint 2018.
március 2-án 6 óra és 15 óra között Mohácson, a Deák tér és a Benshiem tér találkozásánál egy 1,5
méter magas és 3 méter széles Európai Uniós pályázati tájékoztató tábla fa lábait ismeretlen személy
lefûrészelte, majd a táblát eltulajdonította.
A Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Mohácsi Rendõrkapitánysága kéri, hogy aki szemtanúja
volta fenti esetnek, és a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja
a 0672/504-400 számot, illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy a 107, 112 segélyhívó telefonszámok valamelyikén,
vagy jelentkezzen munkaidõben (h-cs: 8 – 16; p: 8 – 13) személyesen a Mohácsi Rendõrkapitányságon.
A bejelentéseket a rendõrség bizalmasan kezeli.

A hirdetések tartalmáért
INFORMAYER – Reklám és kereskedelmi hetilap
a szerkesztõség FELELÕSSÉGET NEM VÁLLAL!
Felelõs szerkesztõ: Meier Antalné – Tördelõ, szerk.: Járai Istvánné

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

Eladó 5 elembõl álló szekrénysor.
I.ár: 30.000 Ft. Érd.: 06-20-514-2904
Szõlõhegyen, Csencsevár dûlõben
700 -öl terület eladó (8404/Hrsz).
Gazdasági épület, présház, villany van. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-30-351-2020

Szemestakarmányt vásárolok.
Telefon: 06-20-331-1709
HÁZ ELADÓ. Görcsönydoboka központjában családi ház, pincékkel, melléképületekkel eladó.
Tel.: 06-20-358-8425

Épülettervezés, kivitelezés
CSOK- és hitelügyintézés

FÜREDI FERENC, MOHÁCS
06-20-252-6649

Készíti a MAYER NYOMDA, Mohács, Árok u. 17.
INFORMAYER KFT. – Felelõs vezetõ és kiadó: Meier Antalné

