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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

Női és férfi márkás design 

szemüvegkeretek
20.000 Ft helyett 

3.990 Ft-ért

Ajánlatunk 2019.02.28-ig érvényes. 
Részletekért érdeklődjön az üzletben!

ÓRIÁSI TÉLI LEÁRAZÁS!

DOMBÓVÁR ÉS  KÖRZETE 2019. január 31., XXIX/5.
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Mára az ország egyik legjelentő-

sebb agrár-szaktanácsadó és pályá-

zatíró központja lett a dombóvári 

NEZ-Cégcsoport. Pályázatkészítői 

munkáját és agrár-szaktanácsadói 

tevékenységét országos elismert-

ség övezi. 

A NEZ-Cégcsoport szolgáltatásait igénybevevők bizalma az ott végzett munka minő-

ségével kapcsolatban évről-évre nő, mely lehetővé teszi, hogy folyamatosan bővüljön az 

ügyfélkörük. Ma már az ország minden megyéjében van ügyfelük, és partnereik száma 

meghaladja az 1000-et. Eredményeiket jól példázza, hogy 2018-ban a térségfejlesztés te-

rén a cégcsoport több mint 10 milliárd forint támogatási forráshoz segítette pályázatírói 

munkájával a tolna-somogy-baranyai térség vállalkozásait.

Az elnyert támogatásoknak köszönhetően jelentős számú új tároló, szárító telep létesül, 

állattartó telepek korszerűsítése valósul meg, a kertészeti ágazat gépparkja megújul, borá-

szatfejlesztések mennek végbe, ültetvénytelepítésekre és öntözésfejlesztésre kerül sor.

2019-ben is élen kívánnak járni az agrár-szaktanácsadásban. Naprakész ismeretek 

átadása mellett megkezdődik a termelők felkészítése a 2020 utáni változásokra! Ezt a két 

célt szolgálja évnyitó rendezvényük is, ahol a gazdálkodás eredményességére jelentős ha-

tást gyakorló ismeretanyagot adnak át neves előadók.

Már ebben az évben érdemes végrehajtani több olyan változtatást az agrárvállalkozók-

nak a gazdálkodásuk szerkezetében, ami későbbi, a 2020-2027 közötti tevékenységük 

eredményességét javítja. A 2019. február 7-i agrárfórumon elhangzanak azok a szem-

pontok, melyeket mérlegelve és saját gazdaságára adaptálva mindenki ki tudja majd 

alakítani a számára legkedvezőbb gazdálkodási feltételeket annak érdekében, hogy a 

következő támogatási ciklus nyertese legyen. (X)

NEZ-Cégcsoport

10 milliárd Ft támogatás a térség agrárvállalkozásainak
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MEGHÍVÓ
a 2019-es I. Dél-Dunántúli Agrárfórumra

Megnyitó beszédet mond és a fórumot levezeti Naszvadi Endre, 
a NEZ-Cégcsoport ügyvezetője

Témák és előadók:

1. A paksi fejlesztés és a dél-dunántúli agrárvállalkozások kapcsolódási lehetőségei, 
valamint a vállalkozói naperőmű beruházások helye és szerepe az atomenergia 
mellett a hazai áramellátásban

Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter

2. Aktuális kérdések a hazai agrártámogatásokról

Dr. Vásáry Miklós, Agrárminisztérium, EU agrárpolitikai referens

3. Az agrárvállalkozásokat érintő, adózással és TB járulékokkal kapcsolatos 
2019. évi változások és újdonságok

Dr. Francsovics István, könyvvizsgáló  

Kávészünet (11.30-kor)

4. Termelői csoportok támogatási, kifi zetési  kérelmeinek, elismerési rendszerének 
aktualitásai        

Barta István, Agrárminisztérium, TCS főtanácsos

5. A Közös Agrár Politika, a támogatási mértékek  és a támogatási feltételek várható 
változásai 2020 után, valamint a családi gazdaság tervezett adóváltozásai

Papp Gergely, NAK főigazgató helyettes

Rendezvény időpontja: 2019. 02. 07. csütörtök 10.00 óra   
Helyszíne: Dombóvár, művelődési ház színházterme

A rendezvényen történő részvétel díja 5.000 Ft+ÁFA (6.350 Ft), 
melyet kérjük, hogy előzetesen 2019.02.05-ig a NEZ-AF Kft. 

71800123-11112538 számú bankszámlájára átutalni szíveskedjenek!

Érd.: 06-74/565-116
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További 

álláshirdetéseket 

olvashat 

a 6. oldalon.

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
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Azért dolgozunk, hogy 

mindenkit értesítsünk a környéken 

levő friss állásajánlatokról.
Igyekszünk Neked is ebben segíteni.

Amennyiben aktuális az álláskeresésed vagy 

váltani szeretnél úgy érdemes tovább olvasni!

Könnyen tanulható, nem teljesítménybéres 

munkalehetőségek és szakmunka lehetőség 

Dombóvár és Tamási környékén élők számára.

Ne aggódj, cégest buszt biztosítunk 

oda-vissza Dombóvár és Tamási 

környékéről!

Mit tegyek, ha érdekel?
Találkozz velünk kérlek a Dombóvári 

Munkaügyiben! (Jókai utca 16/a)

Minden 2. héten szerdán 13:00 órakor 

számítunk a megjelenésedre.

Ha szeretnél többet megtudni kérlek 

Dórit keresd itt: +36 20 323 1364

konya.dora@dologido.hu

www.dologido.hu
Facebookon keresőbe ezt érdemes írni: 

Dologidő (Szekszárd)
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Tamásiban 2,5 szobás, erké-
lyes, földszinti lakás eladó. Érd.: 
06-30/758-2958

Dombóvár belvárosában 4. 
emeleti lakás eladó. 73 m2, 3 
szoba, távfűtés egyedi méréssel. 
Új nyílászárók! Tel.: 06-70/569-
4943 19 óra után.

KIADÓ 

Dombóváron a Vörösmarty 
utcában 3. emeleti, összkom-
fortos, részben bútorozott lakás 
kiadó. Érdeklődni: 06-30/265-
9235

Sásdon családi ház kiadó, 
30.000 Ft + kéthavi kaució. Tel.: 
06-20/426-2323

Dombóváron, Átrium házban 
bútorozott lakás kiadó egyedi 
fűtéssel, alacsony rezsivel! 50m2, 
külön háló, nagy nappali konyhá-
val, terasz 20m2! Érd.: tresskor-
nelia@gmail.com

Dombóváron kétszobás, föld-
szinti, bútorozatlan lakás kiadó. 
Kaució szükséges. Tel.: 06-
30/464-9345

SZOLGÁLTATÁS 

Villanyszerelés, villámvéde-
lem, bádogozás, egyéb kar-
bantartói munkák korrekt áron, 
hétvégén is! Hívjon bizalommal! 
Fejes József e.v. 06-20/4177-
177.

Felvételre keresünk hegesz-
tőt, lakatost komlói telephelyre, 
pályakezdő is lehet. Utazás biz-
tosított. Érd.: 18 óra után 06-
30/289-0815, Szalai Zsolt e.v.

INGATLAN 

Döbröközön 2 szoba, ebédlő, 
konyha, fürdőszobás családi ház 
sürgősen eladó. Gáz, víz, villany 
van. Irányár: 6,5 MFt. Tel.: 06-
30/850-6163

41 m2-es üzlethelyiség ked-
vező áron eladó vagy kiadó 
Dombóvár, Vörösmarty u. 43. 
/Döbröközi Takarékszövetkezet 
mellett/. Üzletnek, irodának. Tel.: 
06-20/770-8310

Dombóvár belvárosában, szi-
getelt téglaépületben déli fekvé-
sű, alacsony rezsijű, kétszobás 
lakás eladó beépített konyhabú-
torral. Érd.: 06-70/660-2866, 17 
óra után

Dombóváron, Árpád utcában 
családi ház eladó. Irányár 6 MFt. 
Érd.: 06-30/564-1201

Dombóváron lakás eladó 57 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, 1. 
emeleti, ablakcserés, alacsony 
rezsijű, gázfűtéses, füvesített kis-
kerttel, garázzsal. Fotók: www.
infodombovar.hu/apro/lista/kate-
goria:ingatlan. Ugyanezen a szá-
mon keresek  belvárosban föld-
szinti vagy 1. emeleti, kétszobás 
lakást. 74/460-073

ÁLLÁS 

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 
8-20 óráig a 06-70/639-9920-
as telefonszámon. -JOBmotive 
Kft.-

Minősített CO- és AWI-hegesz-
tőket keresek kaposvári mun-
kahelyre hosszú távra. Molnár 
Ferenc, 06-30/474-1952

Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsági 
öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megoldott. 
Kiemelkedő bér mellett, 13. havi 
fizetést, prémiumot, cafeteria-t, 
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 
06-70/600-9021 - JOBmotive 
Kft. -

Segédmunkásokat, lakatos és 
asztalos szakmunkásokat kere-
sünk azonnali kezdéssel, bejárást 
biztosítjuk. Fényképes önéletraj-
zot a hr@nivovas.hu e-mail címre 
várjuk. Nivo-Vas Kft.

Nincs munkád vagy vál-
tani szeretnél? Betanított 
dolgozókat keres nemzet-
közi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munka-
helyére. Versenyképes fize-
tés mellé cafeteria-t, szállást, 
munkába járást, bérelőleget 
biztosítunk. Érd.: 06-70/415-
9020 - JOBmotive Kft.

Könnyű tanyai munkára, állat-
gondozó-gyakorlattal ren delkezőt 
ottlakással felveszek. Tel.: 06-
30/843-3322, Tóth Imre

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkeze-
lő, autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021 - JOBmotive Kft.-

Csikóstőttősre és Kapos szek-
csőre a kocsmába pultos hölgyet 
felveszek. Érd.: Horváth Attila 06-
30/981-9977

Balaton-parton, gyenesdiási 
étterem keres éves, illetve szezo-
nális munkára szakácsokat, köz-
étkeztetésben jártas szakácsokat, 
főzőasszonyokat, konyhai kisegí-
tőket, felszolgálókat. Lehetnek 
pályakezdők is! Bérezés 250.000 
Ft- 400.000 Ft/hó. Szállás meg-
oldható. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal: zsinkone.livia@fre-
email.hu, +36-30/9360-907

Állásbörze



72019. január 31.

Könyvelés, adótanácsadás. 
KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozá-
sok, őstermelők, családi gazda-
ságok könyvelése 20 év tapasz-
talattal. Tel.: 06-30/600-8763

Akciósan februárban, már-
ciusban ács és tetőfedő bádog-
os munkát, palatető bontást, 
felújítást vállalok. Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. 06-70/566-4054

Kőművesmunkák kivitelezése, 
falazás, vakolás, burkolás, térkö-
vezés, földmunka, bontás. Tel.: 
06-70/539-8199

Gurtni csere, új redőny készí-
tése, faredőny javítás hétvégén 
is, gyors precíz munka. 06-
30/900-8159, 06-70/227-6273

ÁLLAT 

Hízók eladók. Tel.: 06-30/223-
3615

Hízók eladók. Tel.: 06-70/241-
9062

Tyúkvásár! Földön nevelt, nem 
ketreces, gyönyörű tollas, 14 
hónapos tyúk 690 Ft/db, 20 db-
ra +2 db ajándék. Ingyenes szál-
lítás. 06-70/776-3007

Hízók, egyszer ellett kocák, 
süldők, malacok eladók. vágás, 
feldolgozás megoldható. Tel.: 06-
20/228-0949

Hízók 120-140 kg-ig eladók. 
Tel.: 06-70/4287-074

OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, Ven-
dég  látásszervező, Vendég látó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

Lovári /cigány/ nyelvokta-
tást, középfokú nyelvvizsgára 
felkészítést vállalok. Online is! 
raffaelistvan@gmail.com, 06-
20/437-3275

TÁRSKERESÉS 

160 cm magas, fiatalos, közép-
korú hölgy keresi párját 50-55 
éves úr személyében komoly 
kapcsolat céljából. Tel.: 06-30-
477-9178

 JÓSLÁS 

Misztikus jellel született 
mágus és mesterjós jövendöl 
Dombóváron, tenyér, kártya, 
rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet-, sikermágia. 
Rendezvényekre meghívást elfo-
gadok. 06-70/214-9230

VEGYES 

20 q kukorica eladó, 4.000 Ft/q. 
Tel.: 06-74/461-632

Disznóvágási felszerelések 
eladók. Tel.: 06-30/288-8223

Kukorica, búza, napraforgó 
zsákolva eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 06-30/9562-815

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 06-70/624-5475

Eladó villany varrógép „Predom” 
466, alig használt,  eke 3x45 
lajta, 2x35-ös hattyúnyakú, VZ-3 
3 méteres szártépő új késekkel, 
200 kg-os mázsa, átemelő csiga. 
06-30/325-5326

Szemeskukorica, búza, árpa, 
napraforgó, tritikálé eladó. Tel.: 
06-30/270-5151, 06-30/556-
0995

Égerfa rönkök eladók. Tel.: 06-
30/270-5151

Elektromos talpmasszírozó és 
székre helyezhető hátmasszírozó 
olcsón eladó. Érd.: 06-72/333-
278.

Becna típusú, működőképes 
óra eladó. Ára: 15.000 Ft, 1 pár új 
bőr félcipő 5.000 Ft. Tel.: 20/486-
4174

JÁRMŰ 

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

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

KERESEK 

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

RÉGISÉG 

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