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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

Ajánlatunk 2018.03.31-ig érvényes. Részletekért érdeklődjön az üzletben!

Komplett szemüveg 
egyfókuszú, vékonyított lencsével

14.990 Ft
multifokális lencse

50% kedvezménnyel

De mi is az a multifokális 

lencse? Jöjjön el és 

megmutatjuk Önnek!

FESTMÉNYVÁSÁR
DOMBÓVÁR,
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FOGLALJON SZÁLLÁST NAGYKER ÁRON!:
www.szekelyerno.hu



2 2018. március 8.



32018. március 8.

Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!

Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!

A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat

a kaputelefon-rendszer fejlesztésében

is segíthet.
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.
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Kft. keres azonnali kezdéssel CO-hegesztő-
ket és szerkezet-lakatosokat Nagykanizsára. 
Nettó: 1500 Ft órabér. Szállítás, szállás, napi 
előleg megoldott. 06-30/681-9655.
Ingatlaniroda alkalmazottat keres fő- vagy 
másodállásban (alapbér+jutalék). 06-30/650-
6088.

ÁLLÁS 

Betanított dolgozókat keresünk Győr-
Moson-Sopron megyei partnerünkhöz. Magas 
bér, ingyenes, szép szállás, utazás térítés. 
06-30/511-4219.
Mágocsi sörözőmbe pultost felveszek heti 
40 órás munkarenddel. Érd.: 06-20/476-6910

CO hegesztőket és hegeszteni tudó szerke-
zetlakatosokat keresünk vidéki munkára (Győr 
mellé, ottlakással) Érdeklődni: +36-30/337-
4157
Felvételre keresünk 1 fő bérszámfejtőt dom-
bóvári irodába. Jelentkezni: hegyi.angela81@
gmail.com

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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Televízió javítást vállalok, LCD-t, 
hagyományost, Dombóvár-Szőlőhegy, 
06-74/465-669, 06-30/6627-813, 06-
30/2981-697, Molnár

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

TÁRSKERESÉS 

Csinos, egyedülálló, komoly szándékú,  20-
30 év körüli hölggyel ismerkednék. 30-as, 
káros szenvedélyektől mentes férfi vagyok. 
30/540-8945.
39 éves, sportos srác társat keres hűségben, 
megértésben,  őszinteségben. Leveleket „Lila 
orchideák” jeligére a Szuperinfó Reklámirodába 
várom.

ÁLLAT 

Előnevelt csirke megrendelhető. Vörös ket-
tőshasznú 410 Ft/db. Master-kendermagos-
kopasznyakú 425 Ft/db.Fehér húshibrid 460 
Ft/db. Ellenőrzött, vakcinázott állományból, 
szállítással. 06-20/9391-895, 06-20/5494-822
Malacok, süldők eladók. Tel.: 06-20/228-
0949
3 db HF vemhes tehén eladó júliusi elléssel, 
valamint 1 db HF vemhes üsző. Tel.: 06-
30/2043-621

OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)
Kisdiákok egyéni, angol nyelvi fejlesztését, 
korrepetálását vállalom. Teibert Eszter: +36-
20/211-4297.
Aranykalászos gazda tanfoyam Dombó-
váron. Ár: 180 000 Ft. Tel.: 06-30/310-8934 E: 
00846/2014/A001-A00122

VEGYES 

Dióbél eladó. Érd.: 74/465-560, 06-20/3416-
798
Búza, kukorica és napraforgó zsákolva eladó, 
szállítás megoldható. Tel.: 06-30/9562-815
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhaj-
lítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, kompres-
szort, invertert, kis gépeket. 06-70/624-5475
Dióbél eladó, I. osztályú, világos, 1800 Ft/kg. 
Tel.: 06-20/242-2827
Eladó: fa kád, mázsa, bödön, grillsütő, kukta, 
kávéfőző, hálózsák, előszobafal, kanapé, vas 
hinta, Wartburg küszöbsín, szekrény, férfi öltö-
nyök. 06-74/461-256, 06-20/402-9767

KERESEK 

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

RÉGISÉG 

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

Dombóvár, Fészek u-i, 39 m2-es, összkom-
fortos, bútorozott lakás kiadó. Kéthavi kauciót 
kérek. 06-20/989-9974

JÁRMŰ 

Simson motort vásárolnék, más régi motor is 
érdekelhet, üzemképtelen is. 06-20/351-3711
Készpénzért autóját, teherautóját magvásá-
rojuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777

SZOLGÁLTATÁS 

Vállalok szobafestést, mázolást, tapétázást, 
homlokzatfestést, szigetelést-színezést, 
gipszkarton szerelést, álmennyezetek készíté-
sét, lamináltparketta lerakását, régi parketta 
felújítását, lambériázást. 06-30/338-3833

AVON, AMWAY termékek rendelhetők 
Dombóváron. Tel.: 06-70/635-2949

Ha fodrászra van szüksége, hívjon biza-
lommal, Dombóváron és vonzáskörzetében 
házhoz megyek. Tel.: 06-30/467-4235

Villanyszerelés, bádogozás, egyéb karban-
tartói munkák korrekt áron, hétvégén is! Hívjon 
bizalommal! 06-20/4177-177.

ÁLLÁS 

Eladó-Pénztáros munkatársakat keresünk 
dombóvári üzletünkbe! Feladatok: pénztár-
kezelés, készpénz és egyéb fizetési eszköz 
megfelelő kezelése, termékek kihelyezése, 
ajánlása, áruátvétel, árufeltöltés, árazás, eladó-
tér folyamatos rendben tartása. Elvárások: 
megbízható, pontos munkavégzés, jó kommu-
nikáció, számítógép készség szintű ismerete. 
Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzát 
küldje el az info.neobaby@gmail.com címre. 
Balaton-parton, gyenesdiási étterem 
keres éves, illetve szezonális munkára sza-
kácsokat, közétkeztetésben jártas szakácso-
kat, főzőasszonyokat, konyhai kisegítőket, 
felszolgálókat (lehet pályakezdő is)! Bérezés 
200.000 Ft-400.000 Ft/hó. Szállás megoldható. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: zsinkone.
livia@freemail.hu, +36-30/9360-907
Hosszú távú, tartós, bejelentett fizikai mun-
kára megbízható munkatársat keresek. 06-
30/467-2059
Ügyintézőt keresünk. Jelentkezés: Maártech 
Informatika, Dombóvár, Pannónia út 48. Tel.: 
06-74/565-720

INGATLAN 

Kaposszekcsőn egy 80 m2-es, 3 szobás, 
összkomfortos, gázfűtéses családi ház, új tető-
vel, garázzsal, melléképületekkel, nagy telekkel 
eladó. Iár: 5,8 MFt. Érd.: 06-30/871-7689
Keresek eladó balatoni vízközeli ingatlant. 
Tel.: 06-60/600-7880

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

Eladó Dombóváron a Vasút soron 2 szobás, 
67 m2-es lakás udvarral, kerttel. Iár: 3,5 MFt. 
Érd.: 06-20/4892-912
Dombóvár-Szőlőhegyen présház pincével, 
szőlő gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany van. 
Tel.: 06-20/9727-611
Dombóvár belvárosban 250 m2-es, pol-
gári ingatlanban üzlethelység +3 szobás, 
összkomfortos lakás működő üzlettel azon-
nali költözéssel sürgősen eladó vagy kiadó. 
CSOK, hitel igénybevehető. Irányár 21 MFt. 
06-30/901-9938
El akarja adni ingatlanát? Venni akar? Mi segí-
tünk. Hívja a 06-70/501-7915 telefonszámot.
Dombóváron csendes környezetben, Szondi 
u-ban építési telek eladó. Tel.: 06-20/581-
0211
Dombóváron 1,5 szobás, földszinti, egyedi 
fűtésű lakás, valamint aknás garázs eladó vagy 
kiadó külön is. 06-74/461-256, 06-20/402-
9767

KIADÓ 

A  Dombóvári Ipartestület Egyesület (Dombó-
vár, Teleki u. 7-9.) terme alkalmanként, illetve 
rendezvényekre, előadásokra, tanfolya-
mokra kiadó. Maximális férőhely  kb. 60 fő. 
Érdeklődni: 30/2528-348.
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