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SZOLGÁLTATÁS:

Szolgáltatás

Szerkesztőség: 7626 Pécs, Király út 76. Átrium üzletház

ELADÓ
VÁSÁROLNÉK:
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
Veszélyes favágás alpin
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
technikával, fiatalítás, visszavágás, ritkítás, fagondozás. Pécs-Uránvárosban eladó Üzemképtelen motorját meg- gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,
2 szobás erkélyes lakás. Iá: vásárolom. Ár megegyezés műszerészesztergát, marógéTelefon: 06-30/977-1801
pet, kompresszort, invertert, kis
szerint 70/866-1463
13,5M T: 70/365-0552
gépeket. 0670/624-5475
Ingyenes lomtalanítás. 0620-9625-716

3

Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját,
büfékocsiját megvásárolom.
30/421-85-75, 70/424-7820.

Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere akár még ma!
Péter úr! 06-20/256-3324!”
Tűzifa darabolva, hasítva, ingyenes házhozszállítással kedvezményes áron
a Négy Erdész Kft. telephelyéről. Tel: 06-30-417-7700
( AA58076640)
Nyári klíma akció!
Klíma töltés 10.160 Ft.

Ne legyen gond a nagy
melegben, ellenőriztesse
időben klímája működését.
Klíma tisztítás 4572 Ft,
a kórokozóktól mentes,
hűs utastérért.

Postaautó Duna Zrt.
7630 Pécs, Diósi út 51.
72/243-881

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS,
VÍZVEZETÉK SZERELÉS
WC, MOSDÓ, MOSOGATÓ, CSAPTELEP JAVÍTÁS.
KISZÁLLÍTÁSI DÍJ NÉLKÜL
PÉCSEN! SZABÓ SÁNDOR TEL.:72/444-073,
0670/310-8435

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése
Európai Szociális
A MUNKAVÁLLALÓI ÉS MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK
Alap
KONZORCIUM összefogásával létrejött GINOP-5.3.4-16-2017-00028
„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a kiskereskedelBEFEKTETÉS A JÖVŐBE
mi ágazatban” című projekt keretében regionális rendezvénysorozat
indul három érintett régióban (Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, DélAlföld). A programsorozat következő állomása a Dél-Dunántúli régió lesz.
A rendezvény időpontja: 2018. június 20. 11:00
Helyszín: Tempus Étterem különterme
(7621 Pécs, Váradi Antal utca 9.)
A megrendezésre kerülő eseményeken a munkáltatók és munkavállalók tájékoztatást
kapnak az alábbi témakörökben:
v ágazat- és munkakör-specifikus kockázatok
v munkavédelem, foglalkozás egészségügy
v munkahelyi balesetek megelőzése, veszélyek azonosítása, milyen jelek és tünetek esetén milyen megoldásokkal lehet
elkerülni a munkahelyi baleseteket
v mentális és fizikai egészség megőrzés a munkavégzés során
A rendezvény ideje alatt lehetőséget biztosítunk a vállalkozásoknak és munkavállalóknak kérdésfeltevésre, konzultációra.
A Munkavállalói és Munkaadói Érdekképviseletek Konzorciuma Tisztelettel várja a kereskedelmi ágazat KKV szektor
vállalkozásait és munkavállalóit a rendezvényre!
A rendezvénnyel kapcsolatban további információ elérhető a projekthez kapcsolódó média kampány lebonyolítójánál:
Számadó Éva 06-30/9777-143, valamint www.kiskerbiztonsag.hu oldalon.

Rejtvényünk nyertesei: Szűcs Gábor Pécsi olvasónk nyereménye: 5000.- értékű eyewear kupon. És Udvari Gyula
Jánosné Nagykozári olvasónk, aki 2 db Uránia Mozi belépőt
nyert. Gratulálunk, nyereményüket postai úton kapják meg.

