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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!

36 20 492 8155

SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT 
keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ ÚJ BÉREK br. 180.000 Ft-tól

Nettó min. 20.700 Ft cafeteria
10.000 Ft jelenléti bónusz

keresünk azonnali kezdéssel!keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ 

36 20 492 8155
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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 kgot  • egészségesnek érzi magát.
Kérjük, személyi igazolványát, TAJ és lakcímkártyáját hozza magával!
Dombóvári Véradó: Kórház I. emelet, minden kedden és csütörtökön 815 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.

Nő az albérlet-támogatás
Az eddiginél szélesebb kör-
ben és jóval nagyobb összeg-
ben támogathatják az év 
elejétől munkavállalóik 
albérletét a vállalkozások.

A mobilitási célú lakhatási 
adókedvezménnyel, az albérlet
támogatással 5 éven keresztül él
het a munkáltató azon munka
vállalói esetében, akiknek a la
kóhelye legalább 60 kilométerre 
van a munkahelytől, vagy tömeg
közlekedési eszközzel odavissza 
legalább három órára a munka
helytől.

Tavaly még az alkalmazottak a 
minimálbér 40 százalékát kitevő 
támogatáshoz juthattak havon
ta adómentesen, idén ez a mér
ték a minimálbér 60 százalékára 
nőtt az első két évben: 2018tól 51 
ezer forint helyett 82 800 forinttal 
is támogathatja a munkáltató az 
alkalmazott lakhatását havonta.

A harmadik és a negyedik év
ben, a tavalyi 25ről, a minimál
bér 40 százalékára, az utolsó év
ben pedig 15 százalékról 20 szá
zalékra nő az elérhető támogatás 
összege.

A közlemény szerint a feltéte
lek is jelentősen enyhültek. 2018
tól az albérlettámogatás a hatá
rozott idejű foglalkoztatottnak is 

jár, valamint munkaerőkölcsön
zésnél a kölcsönbevevő vállalko
zás is adómentesen nyújthatja az 
éppen nála dolgozó munkaválla
lónak. Tavaly nem kaphatott tá
mogatást az a munkavállaló, aki 
lakás tulajdonjogával, haszon
élvezeti jogával rendelkezett a 
munkavégzés helyén vagy annak 
környezetében. Idén már az az 
alkalmazott sincs kizárva az al
bérlettámogatásból, akinek van 
a munkahelye közelében lakása, 
de az haszonélvezeti joggal ter
helt, vagy az ingatlan tulajdonjo
gának mértéke nem haladja meg 
az 50 százalékot.

Idén továbbra is adómentes 
a munkavállalók elhelyezése 
azokban munkásszállásokban, 
ahol egy lakóhelyiségben csak 
egy munkavállalót helyeznek el 
– 2016ban legalább 2 embert kel
lett elhelyezni az adómentesség
hez ugyanabban a szobában). 
A lakhatási támogatás adómen
tes összegével, valamint a mun
kásszállás kialakítására, fenn
tartására, üzemeltetésére fordí
tott kiadásokkal a cég még a tár
sasági adóalapját is csökkenti. A 
kedvezménynek egyetlen korlát
ja van, az adózás előtti nyereség 
összeghatára, azt ugyanis nem 
haladhatja meg.          Forrás: MTI
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Dárdai Pali bácsi 
emlékére
A közelmúltban elhunyt 
idősebb Dárdai Pál, egy-
kori labdarúgó, edző.

Hogyan emlékszem Pali bá
csira?

Két emlékemet idézem fel. 
Az egyik emlékem az, hogy 
2009ben – miután ő Dom
bóváron lett edző – egy pó
diumbeszélgetés keretében 
tartott foci fórumon beszél
gettünk a helyi könyvtárban. 
Dárdai úr azt is elmesélte,  
hogy Komlón még Lantos Mi
hály, az Aranycsapat balhát
védje volt az edzője, később 
pedig Pécsett Garami József 
csapatában futballozott.

Kikkel focizott együtt? Töb
bek közt: Katzirz Bélával, Ko
csis Istvánnal, Zombori Sán
dorral, Kiss Sándorral, Róth 
Antallal, Mészáros Ferenccel, 
Dobány Lajossal – és még so
rolhatnám a neveket!

A másik emlékem az, hogy 
néhány évvel később ismét 
beszéltünk. Abban az év
ben, amikor a PMFC feljutott 
az első osztályba, akkor a ha
zai mérkőzéseken a Pécs Tv 

kommentátora voltam. Em
lékszem, hogy Kiss Sanyi 
– akit szakkommentátornak 
hívtam meg – szólt, hogy az 
egyik mérkőzésre nem tud el
jönni, így hirtelen kellett te
lefonálnom. Egyből eszem
be jutott, hogy Pali bácsinak 
kell szólnom! Hívtam tele
fonon. A mester kérdezte: 
„Szia, Zsolti! Miben segíthe
tek?” Válaszoltam: „Pali bá
csi! A Kecskemét lesz a ven
dég a jövő héten Pécsett. El 
tudnál jönni szakkommentá
tornak?” Elfogadta a meghí
vást: „Megyek!” – felelte. Egy 
segítőkész, jószívű embert is
mertem meg!
Én így emlékszem Pali bá
csira.
Nyugodjon békében!

Berki Zsolt
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Díjazták az Axiál dombóvári telephelyét

Az AXIÁL Kft. dombóvári kollégái 
2018. január 12-én, péntek este vet-
ték át a korábban már beharangozott 
Service Award Agrartechnik díjat. 
A ceremónia ünnepélyes keretek között a Német 
Mezőgazdasági Napokon zajlott Würzburgban.

2001 óta szervezik meg a Service Award meg
mérettetést, melyre számos mezőgazdasági gép 
és alkatrészforgalmazó, valamint szervizszol
gáltatást nyújtó vállalkozás jelentkezik, hogy fel
mérjék cégük, telephelyeik erősségeit és gyenge
ségeit továbbfejlődésük érdekében.

A jelentkezők szinte egész Európából, töb
bek közt Németországból, Hollandiából, Svájc
ból, Ausztriából, Romániából, Franciaországból 
és Magyarországról érkeznek azért, hogy olyan 
pártatlan, gyártófüggetlen vizsgálatnak vethes
sék magukat alá, melyet eddig egyedül csak a né

met Agrartechnik magazin szerkesztőségéből ál
ló, szakmailag magasan kvalifikált zsűri tudott 
nyújtani.

Az AXIÁL Kft. 2006 óta minden évben neve
zi telephelyeit a versenyre, melyeket a Service 
Award zsűrijének elnöke FranzJosef Borgmann 
látogat meg a díjkiosztót megelőző hónapokban. 
A zsűrielnök több száz pontból álló szigorú krité
riumok alapján vizsgálta meg a Magyarországon 
található 19 AXIÁL pontot, ahol olyan területeket 
vett górcső alá, mint például a logisztika, az ügy
félszolgálat, a marketing, stb. Végül értékelésében 
a dombóvári telephely kapta a legtöbb pontot.

Borgmann szerint 25 év után az átépítést és a 
kibővítést követően is nagyon pozitív benyomást 
kelt a dombóvári bázis. Az értékesített órák szá
ma az elmúlt 3 évben folyamatosan nőtt, de figye
lemre méltó az egy főre jutó gépeladások forgalma 
is. Olyan apróságokra is figyelnek a telephelyen, 
mint például a géptáblák, melyek nagyon attraktí
vak. Az elmúlt évek során a telephely az egész cég 
„kirakatává” vált.

A kiutazó dombóvári delegációt Harsányi Zsolt 
és Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi tulajdonosügy
vezetők is elkísérték, akikkel a díjátadókor büsz
kén álltak ki a színpadra az AXIÁL Kft. jelenlévő 
beszállítói is.

www.infodombovar.hu
Forrás: Axiál sajtóközlemény

Céginfó
Legyen online is szem előtt!
Tárja ki vállalkozása kapuját Cégregiszterünkön keresz
tül: saját maga szerkesztheti, töltheti kezelőfelületéről.
www.infodombovar.hu/cegregiszter   
E-mail: info@infodombovar.hu
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További álláshirdetéseket 
olvashat a 6. oldalon.

2018. január 25.

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
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Kiadó 

Mágocson kiadó vagy eladó 
munkásszállónak, irodának, 
raktárnak vagy telephelynek 
három szobás, összkomfor-
tos családi ház. Érd.: 06-
30/898-0266

Üzlet 

Fakereskedelemmel kap
csolatos egyéni válla-
lkozás garantált munkával, 
gépekkel, stb. eladó. 
74/463-243, 06-30/520-
7400

SzolgáltatáS 

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

Élezéstechnika professzio
nális élező gépekkel: min-
denféle kések, ollók élezé-
se, köszörülés, polírozás. 
Automata kávégépek értéke-
sítése, javítása. 06-70/200-
6435, www.caffeshop.hu

Ha fodrászra van szük-
sége, hívjon bizalommal, 
Dombóváron és vonzáskör-
zetében házhoz megyek. 
Tel.: 06-30/467-4235

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

RégiSég 

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

álláS 

Betanított dolgozókat kere-
sünk Győr-Moson-Sopron 
megyei partnerünkhöz. 
Magas bér, ingyenes, szép 
szállás, utazás, térítés. 
06/30-511-4219.

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

Munkatársat keresünk 
autóalkatrész számítógépes 
rendszerű raktározására a 
nagyberki autóbontó telep-
helyére. Karosszérialakatos 
és autószerelő végzettség 
előny. Önéletrajzokat a ber-
kibonto@gmail.com címre 
várjuk.

ingatlan 

Vásárosdombón családi 
ház eladó 1800 m2 telek-

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!Apró

kel. Dombóvári első emeleti 
1,5-2 szobás lakást, csa-
ládi házat értékegyeztetés-
sel beszámítok. 06-30/452-
8959

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

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

Dombóvár belvárosban 250 
m2-es, polgári ingatlanban 
üzlethelység +3 szobás, 
összkomfortos lakás műkö-
dő üzlettel azonnali költö-
zéssel sürgősen eladó vagy 
kiadó. CSOK, hitel igény-
bevehető. Irányár 21 MFt. 
06-30/901-9938

Dombóváron, Bezerédj 
utcában 4. emeleti, 72 m2-
es, 3 szobás, hőmennyiség-
mérős, 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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Suzuki Maruti eladó, 
kuplunghibás, 2018.04.15-
ig  műszakival, tulajdonostól 
35.000 Ft-ért csak adásvéte-
livel. Tel.: 06-30/8313-733

állat 

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

Malacok eladók. Tel.: 06-
20/228-0949

Eladó kb. 70-80 kg-os hízó. 
Érd.: 06-30/710-3390

oKtatáS 

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendég lá tás szer ve ző, Ven-
dég látó üzlet veze tő, Ven  dég-
látó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-
70/637-4750. www.miner-
vakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

VegYeS 

Búza, kukorica és napra-
forgó zsákolva eladó, szál-
lítás megoldható. Tel.: 06-
30/9562-815

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

Hajdú mosógép, centrifuga 
eladó megkímélt állapotban. 
Érd.: 06-30/517-3012, 06-
30/552-3512

1 db Husquarna 281 láncfű-
rész, 1 db 500-as szalagfű-
rész,  1 db gyári kombinátor 
2,4 m széles, rögtörős eladó. 
Érd.: 06-30/328-9697

Alma  bio 100 Ft/kg, ugyanitt 
terepes gumi 4 db 900x20-
as eladó, cserélhető gépre, 
állatra értékegyeztetéssel. 
06-20/282-6567

Dombóváron, kertvárosban 
veteményeskert kiadó fűnyí-
rás és ház körüli munkák 
fejében. Tel.: 74/463-173

KeReSeK 

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

Dióbelet vásárolok, akár 
nagyobb mennyisé-
get. Házhoz megyek. 06-
30/2143-817.

JáRMŰ 

Simson motort vásárolnék, 
más régi motor is érdekel-
het, üzemképtelen is. 06-
20/351-3711

Készpénzért autóját, tehe-
rautóját megvásároljuk, álla-
pottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-
7777

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

Eltűnt személyt keres a Dombóvári Rendőrkapitányság
A 49 éves nő 2018. január 10én 

szakcsi otthonából ismeretlen helyre 
távozott, azóta életjelet nem ad ma
gáról.

Paksai Józsefné 155160 cm magas, 
5055 kg súlyú, vékony testalkatú, ha
ja szökésbarna színű, vállig érő, egye
nes lefutású. Szeme színe barna.

Utolsó ismert ruházata: fekete vagy sötét
zöld színű gumicsizma, fekete színű bársony

nadrág, valamint egy zöld színű, vas
tag télikabát, mely alatt egy narancs
sárgás színű kapucnis pulóvert viselt.

A Dombóvári Rendőrkapitányság 
kéri, hogy aki a képen látható nő je
lenlegi tartózkodási helyéről informá
cióval rendelkezik, hívja a 107es vagy 
a 112es telefonszám bármelyikét, 

vagy értesítse a Dombóvári Rendőrkapitánysá
got a 06/74/566070es telefonszámon.
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