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DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül
WC-k, mosdók, mosogatók, lefolyók tisztítása
a legmodernebb gépekkel (40–150 mm-ig)

Garanciával! Tel.: 06-30-773-9101

Bóly, Széchenyi u. 7.  Maros Jánosné (Irén) - 06-30-477-1646
Geresdlak, Hunyadi J. u. 24.  Kett Attila és Timi - 06-30-974-2976

Himesháza, Kossuth u. 40.  Erdei Mária - 06-20-425-0001
Palotabozsok, Kossuth u. 80.  Ritzl Róbert - 06-69-341-149

Szederkény, Pécsi út 7/H  Gáti Enikõ - 06-30-341-5371

Mohács, Eszéki út 23.  Tel./fax: 69/302-287
Állandó ügyelet: 06-30-278-1332

A mohácsi temetõ gondnoka:  Idei József  06-30/178-3048

A Prophyl Kft. bári telephelyére

állatgondozó  munkatársat keres.

Fõbb feladatok:   állatok gondozása és megfigyelése;
  részvétel eszközök és épületek takarításában, elõkészítésében;
  részvétel az állatvizsgálatok során szükséges beavatkozásokban;
  trágya tárolóba juttatása és kezelése;
  a nagy tömegû állatmozgatásokban való részvétel;
  a minõségügyi elõírások szigorú betartása;
  a dokumentáció naprakész vezetése.

Elvárások: szakmunkás képesítés; az állatok szeretete.

Elõnyt jelent: állattartó telepen szerzett munkatapasztalat; állatgondozó szakképesítés.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés; év végi jutalom; cafeteria, biztos munkahely.

A pozícióra jelentkezni szakmai önéletrajzzal lehet, amelyet a
karrier@prophyl.hu e-mail címre kérünk eljuttatni.

Az MCS Vágóhíd Zrt. mohácsi munkavégzéssel

mûszaki csoportvezetõ,
gépkezelõ / címkézõ,
mérleges / fûrészes,
mûszerész,
hûtõgépész,
épületgépész, lakatos, villanyszerelõ
munkakörökbe kollégákat keres.

Jelentkezni lehet a https://karrier.bonafarmcsoport.hu oldalon vagy
a palyazat.mohacs@mcs.hu e-mail címre elküldött önéletrajzzal,
a pozíció megjelölésével.

A Beremendi Mezõgazdasági Zrt.
munkatársat keres

mérlegképes könyvelõ munkakörbe,
teljes munkaidõs foglalkoztatással.
Beremendi munkavégzési hellyel.

Elvárások:
  Mérlegképes könyvelõ végzettség
  3–5 év szakmai tapasztalat
  Teljes körû könyvelési feladatok önálló ellátása
  „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: titkarsag@beremendizrt.hu e-mail címen.

Soha el nem múló,
mély fájdalommal

emlékezünk

Haramza László
operaénekes

halálának 2. évfordulóján

GYÁSZOLÓ SZERETTEI

Megrendülten, fájdalommal értesítjük
mindazokat, akik ismerték és

szerették, hogy

Wigand József
nyugalmazott tanár

mohácsi lakos, életének 81. évében,
türelemmel viselt,

súlyos betegségben elhunyt.

Temetése
2023. május 12-én 13 órakor lesz

a mohácsi római katolikus temetõben.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik Édesapám,

Dobos József
temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek,
õt utolsó útjára kísérték,

fájdalmunkban osztoztak. 

Külön köszönet
Csõsz István címzetes prépost,

kanonoknak a gyászszertartásért,
Pávkovics Gábor Polgármester Úrnak

a méltató búcsúbeszédéért.

Köszönet Mohács Város
Önkormányzatának, Somberek,

Palotabozsok Polgármestereinek,
Önkormányzatainak, Édesapám

kollégáinak, növendékeinek,
szüleiknek, barátoknak és minden,
õt tisztelõ, kedves ismerõsének.

Külön köszönet Alföldi Balázs
karnagynak, zenetanárnak és a

zenekari tagoknak, hogy megható
dallamokkal búcsúztak tõle.

Köszönettel: DOBOS LEVENTE

FORZA Plus Bt.
Nagy Forza  Arany Forza Mini Forza

Trappista sajt 1kg                         1999 Ft
Riska uht tej 1 l  1,5%                      299 Ft
Rama kocka 250 g                         399 Ft
Tchibo kapszulás kávéfõzõ         10999 Ft
Silky mosógél 4 l                        1699 Ft
Silky mosógél 2 l                         999 Ft
Tuborg sör dob. 0,5 l                     299 Ft
Becks sör dob. 0,5 l                      299 Ft
Zewa wc papír 16 tek.                    2499 Ft
Carte dor jégkrém 900 ml              1699 Ft
Hey-ho gyümölcslé  1 l                     349 Ft
Dolcetta linzer 400 g                   1299 Ft

Homorúdon kis családi ház eladó.
Tel.: 06-30-259-1028

Eladó üzlet Mohács, Piac
Tel.: 06-20-502-1511

Speak! Angol nyelvtanfolyamok.
Beszédcentrikus órák online és Lánycsókon.

Tel.: 06-20/ 243-9562

Fûnyírást, fûkaszálást,bozótirtást
fakivágást,

zöldterületek gondozását vállaljuk.
Tel.: 06-20-526-5446

Akác és vegyes, kemény tûzifa kiváló
minõségben, kályhakészre darabolva ill.
méterben ingyenes kiszállítással, hétvégén is.
Tel.: 06-20/ 254-2068                               AA 8883681

Minõségi, olasz gránitból, saját készítésû
síremlékek, urnasírok, a mohácsi temetõkben is!
Továbbá: ablakpárkányok, lépcsõk, konyhapultok
készítését vállaljuk.  06-30-447-7569

EISLER KÕFARAGÁS

A Hungaro-Seghers Kft.
mohácsi sertéstelepére

kollégákat keres:
  Versenyképes bér
  Szakmai fejlõdés
  Hosszútávú munkalehetõség
  Szakirányú végzettség elõny,
  de nem feltétel

Jelentkezés az alábbi e-mail címen vagy
telefonszámon:

mohacsitelep@gmail.com
30/537-6996

Tisztelt Belvárdgyula és környékbeli lakosok!
Temetkezésünk új képviselõje Belvárdgyulán
és környékén: Komjáti Zoltán
Elérhetõsége: 06-20/211-5003

Forduljanak hozzá bizalommal!

Nefelejcs Temetkezés

Állandó ügyelet: 06-30-636-1838


