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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

Mindenki kap egy kaparós sorsjegyet, aki január 31-ig részt 

vesz egy ingyenes szemvizsgálaton az Optika Plus-ban. 

A szemvizsgálat teljesen ingyenes és minden sorsjegy nyer, 

így nincsen veszíteni valója.  

Egy jó húzással 50.000 Ft-os szemüveg utalványt nyerhet!

Jöjjön, vizsgáltassa meg a szemét 
és tegye próbára a szerencséjét!  
Ajánlatunk 2018.01.31-ig érvényes. Részletekért érdeklődjön az üzletben!

Most jöjjön el 

egy ingyenes 

szemvizsgálatra, 

és nyerjen 
akár egy új 

szemüveget!
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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 8-15 óráigÉletmód

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

Év eleji akció 
Hajdúszoboszlón!

3 éjszaka 
13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
21 000 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.
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Öt karrierfogadalom, ami beindítja 
az új évedet
Az év eleje a számvetés és a fogadalmak időszaka, érdemes ilyenkor 

összegezni az elmúlt esztendő tapasztalatait, és gondolkodni a jövőn. 

Jó alkalom ez a karriertervezésre is, hiszen sokkal nyitottabbak vagyunk arra, hogy új 
célokat tűzzünk ki, akár a magasabb fizetés, a szakmai előrelépés, vagy a munkahelyváltás 
reményében. A Perfekt Zrt. szakértője szerint az alábbi öt tanácsot érdemes megfogadni, hogy 
karrierünk szempontjából is igazán sikeres legyen a 2018-as év.
Kimozdulok a komfortzónámból!

Ha éveken át ugyanazt a munkakört töltjük be, és ugyanazokat a feladatokat látjuk el, rizi-
kós nak és kényelmetlennek tűnhet kimozdulni a megszokott rutinból még akkor is, ha úgy 
érezzük, hogy nem tudunk kiteljesedni a munkánkban. Érdemes ezért átgondolni, hogy hol 
tartunk a karrierünkben, jó úton haladunk-e, hová szeretnék eljutni, és mit kell tennünk ah-
hoz, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha úgy ítéljük meg, hogy elérkezett a változtatás ideje, 
ne féljünk kimozdulni a komfortzónánkból.
Megtalálom a motivációmat!

Ha úgy érezzük, hogy már nem motivál minket a munkánk, érdemes utánajárni, hogy mi le-
het ennek az oka. A munkakörünk, a fizetésünk, a környezetünk hat negatívan a munkaked-
vünkre? Ha megvan a hiba forrása, akkor azt is ki tudjuk találni, hogy miként változtassunk 
ezen a helyzeten.
Nyitva tartom a szemem!

Érdemes a fél szemünket mindig rajta tartani a munkaerőpiaci híreken, hiszen bármikor 
szembe jöhet egy olyan lehetőség, amelyet kár volna kihagyni. Ha egy álláslehetőség felkelti 
a figyelmünket, bátran adjuk be az önéletrajzunkat – próba szerencse. A jelentkezéssel még 
semmit nem veszítünk, de az is lehet, hogy gyorsabban sikerül előrelépnünk a karrierünkben, 
mint gondoltuk volna.
Proaktív leszek!

Akár a munkahelyünkön lépnénk előre, akár új munkahelyet keresünk, a proaktív szem-
lélettel biztosan szerzünk egy jó pontot jelenlegi vagy leendő munkaadónknál. Higgyük el, mi 
is jobban fogjuk érezni magunkat, ha nem csak a minimumot teljesítjük, és képesek vagyunk 
hatékonyan előrelendíteni a munkát a részvételünkkel.
Tanulok valami újat!

Ki mondta, hogy a tanulás csak a fiataloké? Ma már nem muszáj választanunk munka és tanu-
lás között, számos, rugalmas időbeosztásban és rövid idő alatt elvégezhető OKJ-s képzés közül 
választhatunk, amelyek akár munka mellett is teljesíthetőek. Tóth Réka, a Perfekt Zrt. oktatá-
si szakértője szerint a tanulás rendkívül jó hatást gyakorol a motivációnkra. Amellett, hogy új 
célokat tűzhetünk ki, frissen tartja a szellemünket, és új kapukat nyit ki, akár saját területünkön 
belül kamatoztatjuk a megszerzett tudást, akár pályamódosításon törjük a fejünket.

Forrás: Front Page Communications
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Január elsejét követően 
az egylakásos ingatlanok-
ba időpont-egyeztetés után 
mennek a kéményseprők, 
az ellenőrzések csak a tár-
sas házakban és a lakás szö-
vet kezeti lakóépületekben 
történnek előre elkészített 
ütemterv szerint. Ez az idei évben körülbelül 500 ezer 
égéstermék-elvezetőt jelent a katasztrófavédelem ellátá-
si területén lévő tizenhét megyében. Az ütemtervben nyo-
mon követhető, hogy melyik településre várhatóan mikor 
érkeznek a kéményseprők. A katasztrófavédelem hivata-
los honlapja mellett egyre több önkormányzat honlapján 
is olvasható az erről szóló tájékoztatás, hiszen a katasztró-
favédelem kéményseprőipari szervezete a Magyar Állam-
kincstár hivatalos csatornáin keresztül december végén 
eljuttatta ezeket a terveket az ellátási területéhez tartozó 
17 megye minden, a sormunkában érintett településének 
polgármesteréhez.

Az egylakásos ingatlanokban – ezek jellemzően csalá-
di házak – élőkhöz nem automatikusan érkeznek a 
kéményseprők, nekik időpontot kell egyeztetniük ahhoz, 
hogy a törvényben előírt gyakoriság szerint, ingyenesen 
elvégezzék náluk az ingatlan égéstermék-elvezetőinek 
felülvizsgálatát. Időpontot ugyanazon a www.ke-
menysepres.hu oldalon lehet foglalni, ahol a 2018. évi sor-
munkatervek is megtekinthetőek. 

Forrás: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mikor hova érkezik 
a kéményseprő?
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Hirdetése megjelenik az interneten is 

a http://dombovar.szuperinfo.hu és kérésre a www.infodombovar.hu oldalakon. 
A legfrissebb álláshirdetésekről már egy nappal a nyomtatott megjelenés előtt 

értesülhet, ha lájkolja a Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!Állásbörze

keresünk hosszú távú 
németországi munkára 

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás 
a

vagy a 
telefonszámokon.
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Simson motort vásárolnék, más 
régi motor is érdekelhet, üzem-
képtelen is. 06-20/351-3711

Vásárolok mindenféle Simson 
motorokat kimagasló áron. Tel.: 06-
70/385-6680

KIADÓ 

Garázs kiadó /18 m2/ Dombóváron, 
Hunyadi téren a víztorony mögött. 
Tel.: 06-30/9472-430

Dombóvári, belvárosi üzleti 
ingatlan /98 m2-es/ kiadó. 95.000 
Ft/hó. Tel.: 06-30/9472-430

Berendezett albérlet kiadó egy 
becsületes, 60-70 év körüli, magá-
nyos, egyedül élő hölgynek. Gyerek 
heverőt és Mora tűzhelyet keresek 
Dombóváron. 06-30/7178-263 

SZOLGÁLTATÁS 

Villanyszerelés, bádogozás, 
egyéb karbantartói munkák korrekt 
áron! Hívjon bizalommal! 06-20/4177-
177.

ÁLLÁS 

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

Betanított dolgozókat keresünk 
Győr-Moson-Sopron megyei part-
nerünkhöz. Magas bér, ingyenes, szép 
szállás, utazás, térítés. 06/30-511-4219.

Dombóvári munkahelyre heges-
zteni tudó lakatost keresek hosszú 
távra. Tel.: 06-30/527-6610

JÁRMŰ 

Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függetlenül. 
Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777

Eladó Dalmand külterületen 
30.481 m2 + 2.752 m2 nem tervezett 
erdőterület. Érd.: 06-70/70490-70, 
74/439-189

Pincés, hőszigetelt, villanyos, 
felújított garázs eladó Dombóváron 
a Bezerédj u-i garázssoron. Tel.: 06-
30/267-9700

Dombóvár központjában 1,5 
szobás, földszinti, egyedi fűtésű 
lakás és garázs kiadó vagy eladó. 06-
74/461-256, 06-20/402-9767

INGATLAN 

Vásárosdombón családi ház 
eladó 1800 m2 telekkel. Dombóvári 
első emeleti 1,5-2 szobás lakást, csa-
ládi házat értékegyeztetéssel beszá-
mítok. 06-30/452-8959

Dombóváron, Bezerédj utcában 
4. emeleti, 72 m2-es, 3 szobás, 
hőmennyiségmérős, központi fűtéses, 
felújított lakás eladó. Érd.: 06-20/294-
0075

Munkatársat keres? Hirdesse nálunk! 
Akár azonnali megjelenéssel a www.infodombovar.hu 
portálon az állásajánló rovatban (Facebook megosz-
tásokkal) és a Dombóvár és Körzete Szuperinfóban az 
Állásbörze rovatban (17.000 példányban)Apró
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Búza, kukorica és napraforgó 
zsákolva eladó, szállítás megoldható. 
Tel.: 06-30/9562-815

Döbröközön eladó forgótárc-
sás mosógép 13.000 Ft, gáztűzhely 
palackkal 14.000 Ft, akkumulátoros 
rokkant kiskocsi 210.000 Ft. Tel.: 06-
70/366-6565

Bontott teleajtó 60x210 cm-es, 
tokkal 4.900 Ft-ért eladó.  Érd.: 06-
20/980-7788

Körfűrész eladó, 220 V-os, vala-
mint 1 db keringető szivattyú. Tel.: 
06-30/264-7268

2 db mosdókagyló jó állapotban 
2.000 Ft/db, masszírozógép 3.000 
Ft, forgószék 3.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
06-20/486-4174

KERESEK 

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

RÉGISÉG 

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

Keresek faragott, régi szek-
rényeket, konyhakredenceket, kás-
zlikat, tálalókat, kis és nagy aszta-
lokat, székeket, foteleket, sublótokat. 
ágyakat, régi ajtókat, vitrineket. 06-
30/2143-817

VEGYES 

10q morzsolt kukorica eladó. Érd.: 
06-70/429-1354

Automata mosógép, előszobafal, 
mázsa, zsíros bödön, vas hinta, 
kávéfőző, férfi öltönyök, kabátok, 
ingek eladók. Tel.: 06-74/461-256, 
06-20/402-9767

Eladó Nissan Almera Primera típus-
ra alufelnin nyárigumi 195x55x15,  
Mercedes acélfelnin téligumi 
195x65x15. Blaupunkt CD-rádió, 
USB-SD kártya lejátszó dobozában. 
06-30/688-9887

Kőművesmunkák kivitelezése, 
kéményrakás, vakolás, térkövezés, 
bontás.  tel: 70/539-8199

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

Élezéstechnika professzionális 
élező gépekkel: mindenféle kések, 
ollók élezése, köszörülés, polírozás. 
Automata kávégépek értékesítése, 
javítása. 06-70/200-6435, www.caf-
feshop.hu

ÜZLET 

Fakereskedelemmel kapcso-
latos egyéni vállalkozás garantált 
munkával, gépekkel, stb. eladó. 
74/463-243, 06-30/520-7400

ÁLLAT 

3 db HF vemhes tehén eladó júliusi 
elléssel, valamint 1 db HF vemhes 
üsző. Tel.: 06-30/2043-621

110-140 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-30/340-2331

2 db 120 kg-os hízó és körbála széna 
eladó. Tel.: 06-30/948-5249

Malacok eladók. Tel.: 06-20/228-
0949

OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendég látás szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)
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