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

Ajánlatunk 2017.02.12-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben!

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

Komplett szemüveg 
multifokális lencsével

28.990 Ft
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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

Dombóvár – civil kezdemé-
nyezésre – 9 éve csatlako-
zott ahhoz a Szépirodalmi 
Ünnephez, amelyet Hege-
dűs Gergely András hirde-
tett meg 10 évvel ezelőtt. 

A rendezvény azt tűzte ki cé-
lul, hogy a Wass Albert által kije-
lölt utat járva, az egyetemes em-
beri és magyar értékrend őrzői-
ként maratoni felolvasásra hívja 
a magyarokat. Az elmúlt évek-
ben valóságos mozgalommá 
nőtt ez a rendezvény. Nem csak 
a névadó író munkáiból, hanem 
más alkotók szellemi üzenete-
iből is hangzanak el részletek, 
25 órán keresztül. Magyaror-
szág, Erdély, Felvidék, Kárpátal-

ja és több amerikai magyar kö-
zösség részvételével, (összesen 
33 helyszínen) egy időben zajlik 
a felolvasó maraton. 

Mi itt Dombóváron 2017. feb-
ruár 18-án (szombaton) 9.00-
kor kezdjük a felol va sást és 
19.00-kor zárjuk, együtt a többi 
helyszínnel. A rendezvénynek 
a helyi művelődési ház ad ott-
hont, ahova sok szeretettel vá-
runk mindenkit felolvasónak, 
hallgatónak egyaránt!    

Markovits Magdolna, 
a dombóvári Wass Albert 

Olvasókör vezetője    

„Együtt erő vagyunk, 
szerteszét gyöngeség!” 

                       Wass Albert

Együtt erő vagyunk, 
szerteszét gyöngeség!
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Öt év alatt több mint 700 álláskeresőt 
juttatnak munkához Tolnában
A Tolna megyei önkormány-
zat tájékoztatása szerint 
a megyében négy projekt 
indul elsősorban a hátrá-
nyos helyzetű és nem aktív 
emberek foglakoztatására.

Több mint 700 álláskeresőt 
juttatnak munkához a Tolna 
megyében most kezdődő, há-
rom-ötéves foglalkoztatási pak-
tumok keretében, amelyekre 
összesen 2,3 milliárd forintot 
fordítanak a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
forrásaiból.

A Tolna megyei önkormány-
zat tájékoztatása szerint a me-
gyében négy projekt indul első-
sorban a hátrányos helyzetű és 
nem aktív emberek foglakozta-
tására. A 2021-ben záruló prog-
ramok keretében 1750 állás-
kereső bevonásával Szekszárd 
térségében 171, a bonyhádi tér-
ség 25 településén 71, Tamási 
és Dombóvár környékén 63, a 

megye további településein pe-
dig 459 ember elhelyezkedését 
segítik elő képzésekkel, bér- és 
keresetpótló támogatással.

A helyi önkormányzatok köz-
lése szerint a támogatási szerző-
dést a szekszárdi önkormányzat 
már megkötötte, a másik három 

projekt várhatóan márciusban 
kezdődik el. A megyeszékhe-
lyen előnyben részesítik többek 
között a helyi termékek előállí-
tásához szükséges képzéseket, 
de turisztikai és szolgáltatási 
csoport is alakul. Bonyhádon 
nem neveztek meg ágazatokat, 
de felmérték azoknak a cégek-
nek a munkaerőigényét, ame-
lyek európai uniós gazdaságfej-
lesztési támogatásra pályáztak; 

többek között az autóipari be-
szállító Schäfer-Oesterle Kft., és 
a gyümölcsfeldolgozó Völgység 
Kincse Szociális Szövetkezet je-
lezte fejlesztési terveit. Tamási-
ban a Tamási Hús Kft., a Philips 
Lighting Hungary Kft. keres fo-
lyamatosan munkaerőt - mond-
ta Széles András (Fidesz-KDNP) 
alpolgármester.

Tolna megyében a kormány-
hivatal adatai szerint 2016. de-
cemberben 6911 álláskeresőt 
tartottak nyilván, az előző hó-
naphoz képest 76-tal, az egy 
évvel korábbihoz képest 1592-
vel kevesebbet. Az álláskere-
sők között 1891-en voltak ötven 
évesnél idősebbek, 1887-en pe-
dig tartósan, több mint egy éve 
munkanélküliek. Utóbbi cso-
port 50,2 százaléka legfeljebb 
alapfokú végzettségű.

Decemberben 1210 üres ál-
lás volt Tolnában, amelyből 117-
hez nem igényeltek a munkálta-
tók állami támogatást. MTI

Ne éljük fel a tartalékainkat!
Sokan gondolják úgy, hogy a tartalékaikból élnek addig, amíg jó állást nem talál-
nak. Ez azonban a legtöbb esetben nem működik, a tartalékok mindig gyorsab-
ban apadnak, mint tervezik. Így a fogyó tartalék egyre nagyobb nyomást jelent, 
és így egyre nehezebben fog az álláskereső az érdekeiért kiállni egy állásinterjún.Álláspont
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Budapesti kisebb lakást vásá-
rolnék készpénzért. Lehet felújí-
tandó is. Tel:+36-70/949-0944

kiaDÓ

Liget lakótelepen 3. emeleti 
kétszobás lakás kiadó. Tel.: 06-
30/314-9106

Liget-lakótelepen 1+2 félszo-
bás, részben bútorozott albérlet 
kiadó, kaució szükséges. 06-
30/830-9051

Dombóváron bútorozott, két-
szobás, egyedi gázfűtéses albér-
let hosszú távra kiadó. 2 havi 
kaució szükséges. Tel.: +36-
30/184-3265

JárMŰ

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-77-77

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

Platós autó és Renault Clio jó 
motorral és jó gumikkal, műsza-
kival és akksival eladó. Tel.: 06-
30/442-4146, 06-74/465-442

áLLaT

100 kg körüli hízók eladók. 400 
Ft/kg. Tel.: 06-30/2755-217

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

Hízók eladók. Tel.: 06-30/223-
3615

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

Jó minőségű, nagybálás réti 
széna eladó. Tel.: 06-30/490-
2559

sZOLgáLTaTás

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

Építési költségvetés bank-
hitelhez, biztosítóhoz, pályá-
zathoz. Vállalkozóknak, 
magán sze mélyeknek. http://
grandeingatlan.hu, 30/250-6996

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

ENERGETIKAI tanúsítás, 
tervezés, felújítás. Mózes 
István, építészmérnök. Tel.: 06-
70/3387-810, epito.energetika@
gmail.com

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

Temetkezési szolgáltató jogo-
sítvánnyal rendelkező gépkocsi-
vezetőt keres. Tel.: 06-30/396-
4679.

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

Fényezőket keresünk ipari 
fényezésben vidéki munkahely-
re, Győr mellé. Tel.: 06-30/937-
4157

Édességforgalmazó cég üzlet-
kötő kollégát keres. Gépjárművet, 
telefont biztosítunk. Kiemelkedő 
bérezés. Fényképes önéletraj-
zokat az edessegforgalmazas@
gmail.com címre várjuk.

Baromfinevelő telepre köny-
nyű fizikai munkára, Dombóvár 
vonzáskörzetéből férfi munkaerőt 
keresek. Érd.: 06-20/439-2529

Építőipari segédmunkára kere-
sek önállóan dolgozni tudó dom-
bóvári férfit. Tel.: 06-20/435-8293

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-
30-313-35-16

CO hegesztőket, szerkezet-
lakatosokat keresünk vidéki 
munkahelyre, Győr mellé. Tel.: 
06-30/937-4157

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő- vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék) 06-30/334-5262

iNgaTLaN DOMBÓVár

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

Dombóváron, Bezerédj utcá-
ban 4. emeleti, 72 m2-es, 3 szo-
bás, hőmennyiségmérős, közpon-
ti fűtéses, felújított lakás eladó. 
Érd.: 06-30/559-7732, 06-20/294-
0075

Dombóvár, Ivanich u. 12. 
háromszobás, rendezett családi 
ház azonnali költözéssel, gázfű-
tés +cserépkályhákkal, 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

Orvoslakásoknál aknás garázs 
eladó vagy kiadó. Tel.: 74/461-
256, 06-20/986-0016

iNgaTLaN ViDék

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

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

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

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

Mágocs, Damjanich u. 36. 
háromszobás, gáz-vegyes fűté-
sű családi ház tehermentesen, 
egy tulajdonostól, áron alul eladó. 
Azonnal beköltözhető. 06-30/901-
99-38 

Garázst vásárolnék Dombóvár 
Liget ltp.-en. Lehetőleg villannyal 
rendelkezőt. Ajánlatot  06-70/629-
41412 telefonszámra kérek.
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TV-javítás szállítással, Dom-
bóváron és környékén. Érd.: 
06-30/6627-813, 06-30/298-
1697, 74/465-669, Molnár.

Ács-tetőfedő munkák, régi 
és új tetők, teraszok készítése, 
cserepezés, csatornázás, gipsz-
kartonozás. Ingyenes felméréssel, 
anyagbeszerzéssel. 06-30/346-
9871, 06-74/461-284.

Szennyvízszippantás. Deák 
Zsolt 06-30/9723-858, 74/463-
798 (üzenetrögzítő).

Társkeresés

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

keresek

Birkacsengőt, lócsengőket, 
marhakolompokat, juhászkam-
pókat, pitykéket, tanyaberende-
zéshez régiséget, hagyatékokat 
vásárolok. Érd.: 06-30/979-9529

Vegyes

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

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

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

Kanapé, rekamié, heverők, 
mázsa, prés, fagyasztó, zsíros 
bödön, férfi öltönyök, ingek, 
íróasztal, szekrény, hálózsák, 
Wartburg küszöbsín eladó. Érd.: 
74/461-256, 06-20/986-0016

2 db eredeti, üveges üzleti pult 
kiváló állapotban eladó. Irányár: 
6.000 Ft/db Tel.: 74/461-208

OkTaTás

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalá-
szos Gazda OKJ tanfolyam. 06-
70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Angolul tanítom 10-15 óráig 
naponta! Tel.: 06-20/262-0071

régiség

Magas áron vásárolok régi 
bútorokat, festményeket, falió-
rákat, porcelánokat, hagyatékot. 
74/435-209.
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Egyfókuszú, Eyezen és Varilux multifokális szemüveglencsékre
   és akár további kedvezmények szemüvegkeretekre!

ÉVINDÍTÓ
KEDVEZMÉNYEK

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!

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

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

Szakorvosi
szemvizsgálat:


