
Prémium 
kategóriás, 

japán 
technológiával készült 

multifokális 
lencsék 

50%
kedvezménnyel!
Ajánlatunk 2019.03.31-ig érvényes. 
Részletekért érdeklődjön az üzletben!

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

DOMBÓVÁR ÉS  KÖRZETE 2019. március 21., XXIX/12.
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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
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Európai Szociális

Alap
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További álláshirdetéseket 

olvashat a 6. oldalon.
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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
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KIADÓ 

Garázs kiadó csak hosszú 
távra Dombóváron a Hunyadi 
téren /Fortuna mögött/. 15.000 
Ft/hó Tel.: 06-30/9472-430

Liget-lakótelepen kétszobás, 
erkélyes, részben bútorozott, 
gázkonvektoros lakás kiadó. 
Kaució szükséges. Tel.: 06-
30/830-9051

Dombóváron kétszobás, bel-
városi lakás kiadó hosszú 
távra. Tel.: 06-30/670-5460

SZOLGÁLTATÁS 

Nyílászárók, redőnyök, szú-
nyoghálók márciusban 30-
50%-os kedvezménnyel, nyug-
díjasoknak +10%. 06-70-676-
7722

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, homlokzati hőszi-
getelést, burkolást, kisebb 
kőműves munkákat vállalunk. 
Borbély Gábor, 06-30/725-
3627

Motoros fűkaszával utcán, 
kertben kaszálást, rotálást vál-
lalok Dombóvár 10 km-es kör-
zetében. Tel.: 06-30/584-5697

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

ÜZLET 

Garázsvásár! Retró Hetek! 
Nagy játék- és ajándékvásár, 
retró lemezek, bakelit/CD/
retró kezetták. Video-audió, 
régi szerszámok, eszközök. 
Sok más egyéb. pl. könyvek. 
Dombóvár, Pannónia út 23. 
Naponta 9-17, ebédidő 12-
13-ig! Nézzen be és alkudjon, 
megéri!

JÁRMŰ 

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

Dombóvár központjában tel-
jesen felújított üzlethelyiség 
eladó vagy kiadó. Két külön 
bejárattal rendelkezik, akár két 
rokon tevékenység végzésére 
is alkalmas. 06-20/770-8310

Dombóvár központjában 
nagy családi ház /akár 2 csa-
lád részére/ melléképületekkel 
eladó. Irányár 9 MFt. Tel.: 06-
30/844-8511

Dombóvár, Rákóczi u-ban 
családi ház eladó 1800 m2-es 
telekkel vagy 2 szobás lakás-
ra cserélhető értékegyeztetés-
sel. Irányár: 8,5 MFt. Tel.: 06-
20/9125-407

Dombóvár-Sző lőhegyen , 
Kápolna úton felújítás alatt álló 
présház teljes felszereléssel, 
700 m2 szőlővel, gyümölcsös-
sel, kiskerttel 3,2 MFt irányáron 
eladó. 06-70/202-4397

Dombóvár-Szőlőhegyen télen 
is lakható présház, gondozott 
szőlővel, kerttel, gyümölcsössel, 
teljes felszereléssel, gépekkel, 
melléképületekkel eladó vagy 
értékegyeztetéssel más ingatlan-
ra cserélhető. Víz, villany, köves-
út van. Érd: 06-20/421-9307.

ÁLLÁS 

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
vest keresek! Martinek János 
Tel.: 06-70/539-8199

Balatonra 5 hónapos nyári 
gyümölcsárusításra felve-
szek 2 sofőrt, 5 eladót teljes 
ellátással, szállással. Ramos 
Miklósné, 06-30/979-8398, 
06-74/465-699

Kamionsofőrt felveszünk bel-
földi fuvarozásra. Érdeklődni: 
Pro-Money Kft. 06-20/974-
9358

CNC-gépkezelőket, karban-
tartó géplakatosokat kere-
sünk sárvári munkahelyre, 
autóipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. 
Hosszú távú munkalehe-
tőség, kiemelten magas 
bérezéssel (Nettó: 1.600 
Ft órabér), 50 km-es kör-
zetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igé-
nyes, díjmentes szállás 
biztosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-TexEuro Kft.)

Reborn ÉpKer Kft. szobafes-
tő-mázoló munkában járatos 
munkatársakat keres felvé-
telre, hosszú távú munkára! 
Bérezés megállapodás szerint, 
munkába járás céges autóval. 
Érd.: +36-30/325-6993, +36-
20/4591109

Megváltozott munka képes-
ségű személy állást keres 
takarító, portás, recepciós, 
könnyű fizikai munkakörben. 
Rehabilitációs kártyával rendel-
kezem. Tel.: 06-30/1977-164

A TINÓDI ART CAFE munka-
társat keres pultos-felszolgáló 
munkakörben. Telefon: 06-
70/884-0536

INGATLAN 

Kocsolai szántóterület eladó. 
Tel.: 06-30/578-9177

Dombóvár belvárosában, 
Dombó Pál utcában 3. emeleti, 
háromszobás, erkélyes lakás 
eladó. Érd.: 06-30/420-6033

Dombóvár, Kölcsey u. 23. 
alatti 137 m2-es családi ház 
eladó 3000 m2 telken. Tel.: 06-
30/421-3242

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

Eredeti japán Suzuki Wagon 
R 1.3 lila színben alkatrésznek 
vagy felújításra eladó. Irányár: 
150.000 Ft. Műszaki 05.26-
ig érvényes. Tel.: 06-70/202-
4397

ÁLLAT 

Előnevelt csirke megrendel-
hető. Vörös kettőshasznú 420 
Ft/db. Master-kendermagos-
kopasznyakú 425 Ft/db.Fehér 
húshibrid 465 Ft/db. Ellenőrzött, 
vakcinázott állományból, szál-
lítással. 06-20/9391-895, 06-
20/5494-822

Süldők, malacok eladók. Tel.: 
06-20/228-0949

40 méhcsalád nagyboconá-
di kaptárban eladó. Érd.: 06-
30/566-0307

Választási malacok eladók. 
Tel.: 06-30/8523-503

VEGYES 

Hagyaték felvásárlást, régi 
bútort, dunyhát, ócskavasat, 
rossz akkumulátort, régi moto-
rokat vásárolok, lomtalanítást 
vállalok. 06-70/310-8045

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

Eladó egy villanymotorral hajt-
ható kukorica morzsoló és egy 
Köhler típusú, lábbal hajtható 
varrógép. Tel.: 06-74/887-342

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

Dombóvári városi temetőben 
2 személyes, új kripta kész 
sírkővel, név nélkül eladó. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/710-6103

OKTATÁS 

Angol nyelvből tanítást, kor-
repetálást vállalok. Tel.: 06-
20/211-42-97

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervező, Ven dég 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

Dombóváron vagy környékén 
élő külföldi személyek magyar 
nyelvű kommunikációs fejlesz-
tését vállalom. 
I am taking on communicatio-
nal development in Hungarian 
language for foreign people 
living in Dombovar or near 
Dombovar. Phone number: 
+36-20/211-4297

JÓSLÁS 

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

TÁRSKERESÉS 

60 éves hölgy vagyok, egy jól 
szituált férfi barátságát kere-
sem 60 éves korig. Tel.: 06-
30/263-8259

KERESEK 

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

Lakóház belső munkálataihoz 
kőművest és segédmunkást 
keresek. 06-20/569-3455

Nyugdíjas épületgépész/laka-
tos alkotótársat keresek. 06-
20/569-3455

RÉGISÉG 

Magas áron vásárolok régi 
bútorokat, festményeket, fali-
órákat, porcelánokat, hagyaté-
kot. 74/435-209.

GYÁSZHÍREK
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