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Kerülje el a sorbanállást, jelentkezzen be ingyenes 
szemvizsgálatra: www.ingyenszemvizsgalat.hu

Ajánlatunk 2017.01.31-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben!

Komplett szemüveg 
egyfókuszú, vékonyított lencsével

14.990 Ft
multifokális lencsével

28.990 Ft

OPTIKA PLUS+
Nézzen be, hogy jobban lásson!

Dombóvár - Tesco   Cím: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. 
Nyitva: H-SZO: 9.00-20.00, V: 9.00-19.00; Tel.: (74) 460-386; Mobil: (30) 830-6009
www.optikaplus.hu         /ingyenszemvizsgalat
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Az ajánlat 2017. január 2. és február 28. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható. 
Az akcióban résztvevő termékekről és további feltételekről érdeklődjön az üzletben!

Egyfókuszú, Eyezen és
Varilux multifokális szemüveglencsékre

és akár további kedvezmények szemüvegkeretekre!

ÉVINDÍTÓ
         KEDVEZMÉNYEK

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 22/b.
06 74 / 565-235 | 06 30/3312-128
www.gerberoptika.hu

Dr. Kiss Gyöngyi
Hétfő: 14.30-18.00
Szerda: 09.30-12.00
Péntek: 14.00-17.00

Szakorvosi
szemvizsgálat:
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Adj vért és ments meg 3 életet!
KI JELENTKEZHET VÉRADÁSRA?  • aki betöltötte a 18. életévét, de még nincs 60 éves  
• testsúlya meghaladja az 50 kg-ot  • egészségesnek érzi magát.
Kérjük, személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját hozza magával!
Dombóvári Véradó: Kórház I. emelet, minden kedden és csütörtökön 8-14 óráigÉletmód

Szakmunkásokból van 
a legnagyobb hiány
A cégek 81 százalékának 
leginkább szakmunkás-
ra lenne szüksége, csak-
nem minden harmadik 
keres segéd-, illetve 
betanított munkást is, 
egyötödüknél pedig 
diplomás végzettségű 
munkavállaló hiányzik 
– derül ki a GKI Gazdaság-
kutató Zrt. novemberi repre-
zentatív, 1000 munkáltatóra 
kiterjedő felmérésből.

A cégek tizede keres meg-
felelő képzettségű vezetőt, 
az adminisztratív területe-
ken azonban nincs munka-
erőhiány.

A felmérés szerint a 250 
munkavállalónál többet fog-
lalkoztató munkaadók 96 
százaléka panaszkodik szak-
munkás hiányra, 53 száza-
lék keres betanított, illetve 
segédmunkást. Az utóbbiak 
hiánya főként az élelmiszer-
ipart és a vegyipart érinti, de 
a gép- és feldolgozóiparban 

sem elhanyagolható. Az épí-
tőiparban és a fémiparban te-
vékenykedő cégek 94, illetve 
93 százalékát, a gép- és élel-
miszeriparban dolgozó cé-
geknek pedig 90, illetve 89 
százalékát érinti a szakmun-
kás hiány.

A felmérés készítői sze-
rint a szak munkásképzési 
rendszer nem képes enyhí-
teni a kiala kult mun ka erő-
hiányt, egyrészt mert sokan 
már a végzettség megszerzé-
se után külföldön próbálnak 
elhelyezkedni, másrészt elé-
gedetlenek a kínált bérekkel, 
amelyek sok esetben nem ha-
ladják meg jelentősen a mini-
málbért.

A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adatai szerint a 
fizikai munkakörben foglal-
koztatottak átlagbére 2016 
októberében nettó 126 ezer 
forint volt, a kereskedelem-
ben, az építőiparban, illet-
ve az iparban dolgozók nettó 
keresete 110 ezer, 105 ezer és 
141 ezer forint volt. (MTI)
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves 

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft, 
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
INGYENES SZÁLLÁSSAL
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Dombóváron, Bezerédj utcában 
4. emeleti, 72 m2-es, 3 szobás, 
hőmennyiségmérős, központi fűté-
ses, felújított lakás eladó. Érd.: 06-
30/559-7732, 06-20/294-0075

Dombóvár, Zöldfa u. 17. 2 emeleti 
lakás eladó. Tel.: 06-70/384-4321

Dombóvár, Ivanich u. 12. három-
szobás, rendezett családi ház azon-
nali költözéssel, gázfűtés +cserép-
kályhákkal, nyugodt, barátságos 
környezetben, áron alul eladó. 06-
30/901-99-38 

Dombóvár, Kölcsey u. 23. alatti 150 
m2-es családi ház eladó 2907 m2 
telken. Tel.: 06-30/421-3242

Dombóváron 2-2,5 szobás, /I-II. eme-
leti/, egyedi mérővel felszerelt, felújí-
tott tégla lakást vásárolnék kizárólag 
tulajdonostól, azonnali készpénzfi-
zetéssel. 06-20/421-93-07

KIADÓ

Garázs kiadó Dombóváron a Liget 
ltp-en 2017. március 1-től. Érd.: 06-
70/629-4142 

Albérlőtársat keresek 1 szoba, közös 
konyha, WC és fürdőhasználattal. 
Érd.: 06-30/2548-948.

ÁLLAT

160-180 kg-os hízók eladók. Tel.: 06-
30/3324-175

Hús jellegű hízó Nagyberki és kör-
nyékén eladó. Tel.: 06-82/377-583

Fű széna nagybála fedett helyen 
tárolva eladó. Szállítás megoldható. 
Tel.: 06-20/9867-807

Hízók eladók. Mérés, szállítás meg-
oldható. Érd.: 06-70/241-9062

Vágni való disznók eladók. Tel.: 06-
30/455-8716, 06-30/563-9111

Magyartarka bika borjú eladó. Érd.: 
06-30/490-7684

SZOLGÁLTATÁS

Hordozható cserpékályha megren-
delhető, ugyanitt cserépkályha, 
kandalló, kemence tervezést, kivi-
telezést, építést vállalok. Tel.: 06-
70/360-0258

Építési költségvetés bankhitel-
hez, biztosítóhoz, pályázathoz. 
Vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek. http://grandeingatlan.hu, 
30/250-6996

Jóga óra hétfő 18.00-tól, péntek 
18.00-tól művelődési házban. www.
jogadombovar.hu Érd.: 06-20/425-
0939

TV-javítás szállítással, Dom bó-
váron és környékén. Érd.: 06-
30/6627-813, 06-30/298-1697, 
74/465-669, Molnár.

JÁRMŰ

Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függetle-
nül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-77-77

Elektromos kerékpár eladó jó álla-
potban. Tel.: 06-70/384-4321

Lakókocsit vásárolnék, állapottól füg-
getlenül, okmányok nélkül is. Tel.: 
06-30/203-45-92

Újszerű Ford-B max 1,5 TDCI die-
sel motorral, garázsban tartott, 
első tulajdonostól eladó. Irányár: 
2.900.000 Ft. tel.: 06-20/9733-386

Platós autó és Renault Clio jó motor-
ral és jó gumikkal, műszakival és 
akksival eladó. Tel.: 06-30/442-
4146, 06-74/465-442

94-es F Astra Caravan 1,6 SI és egy 
kisméretű ponyvás utánfutó /LISZ/ 
eladó. Érd.: 06-74/508-239

TÁRSKERESÉS

38 éves srác társat keres. Leveleket 
„Rózsa” jeligére a Szuperinfó 
Reklámirodába várom.

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Ven dég lá tás-
szervező-Vendéglős, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

MEZŐGAZDASÁG

Kukoricavetőmagok: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban 
akciósan rendelhetők házhozszál-
lítással. www.kukoricavetomag.hu 
Tel.: 06-20/980-4449

VEGYES

Szemes és csöves kukorica, búza, 
árpa, tritikálé, hízó eladó. Tel.: 06-
30/270-5151, 06-30/556-0995

22-es villanymotoros húsdaráló és 
4 L-es hurka-, kolbásztöltő eladó. 
Érd.: 06-20/219-1966

Lőcsös kocsi új állapotban eladó! 
Ugyanitt 170 literes boroshordó, 
rozsdamentes, vadonatúj! Érd.: 06-
20/984-8277

Komplett, 60-es évekbeli hálószoba-
bútor, Singer varrógép, olasz, ágyaz-
ható kanapé, 2 fokozatban állítható 
eladó. Tel.: 06-20/456-4671

Forgószék jó állapotban 12.000 Ft-
ért, valamint kerekes toalettszék 
18.000 Ft-ért, reluxa négyszögvas 
4 m-es /4x4 cm/  2.000 Ft-ért eladó. 
06-20/486-4174

Színes dekor új farostlemez fehér 
és bükk színben, 90x200 cm-es 
táblákban eladó! 600 Ft/tábla Tel.: 
06-70/5555-964

Jó minőségű, aprított tűzifa eladó 
házhoz szállítva. Érd.: 06-20/9333-
199

Búza, árpa, kukorica zsákolva eladó. 
Szállítás megoldható. Körbála réti 
széna eladó. Tel.: 30/9562-815.

KERESEK

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). 
Tel.: 06-20/9275-689.

RÉGISÉG

Magas áron vásárolok régi bútorokat, 
festményeket, faliórákat, porceláno-
kat, hagyatékot. 74/435-209.

Apróhirdetése megjelenik az interneten is 
a http://dombovar.szuperinfo.hu és kérésre a 
www.infodombovar.hu oldalakon. A legfrissebb 
hirdetésekről már egy nappal a nyomtatott 
megjelenés előtt értesülhet, ha lájkolja a 
Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!Állásbörze

ÁLLÁS

Dombóvári férfi munkaerőt keresünk 
fizikai munkára. Tel.: 06-30/6366-
056.

Megbízható, egészséges és állat-
kedvelő nyugdíjas hölgyet keres 
döbröközi német házaspár háztar-
tási és kerti munkákhoz. 4x4 óra 
hetente, 600 Ft/óra. Tel.: néme-
tül 06-74/435-123, magyarul 06-
30/970-3477

Kőműves, lakatos, hegesztő munkát 
vállalok rövid határidővel, korrekt 
áron. 06-20/448-0953

Temetkezési szolgáltató jogosítvány-
nyal rendelkező gépkocsivezetőt 
keres. Tel.: 06-30/396-4679.

Dombóvárra szórólapterjesztői 
munkakörbe munkatársakat kere-
sek! 06/20-551-6846

INGATLAN VIDÉK

Eladó Kaposszekcsőn, nyárosi 
hegyen 1200 négyszögölön présház 
(konyhával, tetőtér beépíthető), kert, 
szőlő, gyümölcsfák. Víz, villany van. 
Irányár: 750.000 Ft. 06-74/464-196

Kaposszekcsőn a Liget lakótelepen 
újszerű, 4. emeleti 50 m2-es galé-
riás lakás eladó. Iár: 4,6 MFt. Érd.: 
06-30/500-2868

Szakcson, 2 szoba-konyhás, kis csa-
ládi ház melléképülettel eladó. Tel.: 
06-30/292-8208

Mágocs, Damjanich u. 36. háromszo-
bás, gáz-vegyes fűtésű családi ház 
tehermentesen, egy tulajdonostól, 
áron alul eladó. Azonnal beköltöz-
hető. 06-30/901-99-38 

Döbröközön eladó tégla családi ház, 
melyben 3 szoba, előszoba, fürdő-
szoba, konyha, spájz, kamra találha-
tó. A teraszról panoráma kilátás tárul 
elénk. Az udvarban kocsibejáró, 
melléképületek és pince található. 
Érd.: 06-30/628-4610

Balatonboglár, 1.600 m2-es lakóöve-
zeti telek eladó. Irányár 29 millió Ft, 
akkor fizet, amikor a házat felépíti. 
+36-20/970-3046 www.ingatlan.
com/20954958

INGATLAN DOMBÓVÁR

Dombóvár központjában kivá ló 
befektetés, Hunyadi tér 8. szám 
alatt lebontandó családi ház telekkel 
eladó.Érdeklődni este: 06-70/583-
0013

Építsen Újdombóváron családi házat 
a közművesített Dőry utcában. Tel: 
06-20/521-54-57.

Dombóváron házrész díjtalanul igény-
be vehető fűtés ellenében. Érd.: 06-
30/354-0738
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SEGÍTS VELÜNK
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként 
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében 
egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak 
és a tragédiában érintett családoknak.

Digitális Nemzedékért Egyesület
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019
közlemény: Szinyei MPG felajánlás

PayPal felajánlási lehetőség:
https://www.paypal.me/digitnemzedek

Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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