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Válasszon szemüveget!

Kerülje el a sorbanállást, jelentkezzen be ingyenes 
szemvizsgálatra: www.ingyenszemvizsgalat.hu

Ajánlatunk 2017.02.19-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben!

Válasszon szemüveget!Válasszon szemüveget!

Egyfókuszú 
felületkeményített, párataszító 

és tükröződéscsökkentő réteggel  

26 990.-

Multifokális
felületkeményített, párataszító 

és tükröződéscsökkentő réteggel 

28 990.-

Egyfókuszú 
vékonyított lencsével 

14 990 .-

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
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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 8-14 óráigÉletmód
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Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?
Az idén is lehetőség 
van arra, hogy rendel-
kezzen az összevont 
adóalap után befizetett 
személyi jövedelem-
adója 1+1%-áról. 
Ezt legkésőbb május 22-ig az 
szja-bevallási formától füg-
getlenül is megteheti.

Személyi jövedelemadót fi-
zető magánszemélyként az 
idén is dönthet úgy, hogy a 
megfizetett adójának 1%-át 
felajánlja egy civil szervezet-
nek, további 1%-át pedig vala-
mely egyháznak vagy a Nem-
zeti Tehetség Programnak.

A NAV a honlapján közzé-
tette azokat a civil szerveze-
teket (adószámmal, névvel és 
székhelycímmel), egyháza-
kat és a kiemelt előirányzatot 
(2017-re vonatkozó technikai 
számmal), amelyeknek fel-
ajánlható az 1+1%.

Az 1+1%-os felajánlásáról – 
függetlenül attól, hogy a 2016-
os személyi jövedelemadó-be-
vallását hogyan nyújtja be – a 
bevallással együtt vagy akár 
attól elkülönülten is rendel-
kezhet.
A rendelkezést benyújthatja:
• a személyi jövedelemadó-

bevallás részeként 2017. má-
jus 22-ig (ügyfélkapun ke-
resztül elektronikusan, pos-
tai úton vagy a NAV ügyfél-
szolgálatain személyesen), 

bevallási tervezete online ja-
vítása esetén is lehetősége 
van az elektronikus felüle-
ten az szja 1+1%-áról rendel-
kezni,
• munkáltatói adó meg álla-

pítás esetén 2017. május 10-
ig lezárt borítékban lead-
va a munkáltatónak, (Fon-
tos, hogy a lezárt borítékon 
rajta legyen az adóazonosí-
tó jele, a leragasztás helyén 
pedig az aláírása!)

• a bevallástól elkülönülten 
2017. május 22-ig közvetle-
nül a NAV-hoz 
– a 16EGYSZA jelű nyom-

tatványon (ügyfélka-
pun keresztül elektroni-
kusan vagy postai úton 
vagy a NAV ügyfélszol-
gálatain személyesen, 
lezárt, adóazonosító jel-
lel ellátott borítékban). A 
nyomtatvány letölthető a 
NAV weboldaláról.

– a 16EGYSZA jelű nyom-
tatvány adattartalmával 
egyező nyilatkozati lap-
ként, önállóan lezárt, 
adóazonosító jelével el-
látott postai borítékban 
(postán vagy a NAV ügy-
félszolgálatain személye-
sen).

Fontos, hogy a május 22-i 
határidő jogvesztő. Ez azt je-
lenti, hogy ha ezt követően 
rendelkezik befizetett szemé-
lyi jövedelemadója 1+1%-áról, 

a rendelkezése érvénytelen 
és késedelmét igazolási kére-
lemmel sem mentheti ki.

Azt, hogy az Ön által idén 
meg jelölt ked vez mé nye-
zett(ek) része sül t(ek)-e a fel-
ajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)-
ből, jövő év januártól a NAV 
honlapján megtekintheti.

Amennyiben ügyfélkapu-
val rendelkezik, elektronikus 
úton tájékoztatjuk a felaján-
lott összeg kiutalásáról.

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy az 1+1%-ról rendelkező 
nyilatkozatán jelezheti azon 
döntését, hogy nevét és pos-
tai, illetve elektronikus leve-
lezési címét az Ön által ked-
vezményezettként feltünte-
tett civil szervezettel közöl-
jék. Az adatkezelési hozzájá-
rulás és az adatok feltünteté-
se a rendelkező nyilatkozaton 
önkéntes, nem feltétele az ér-
vényes rendelkezésnek.

 Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Adó
Mert adni jó! Kinek segíthetünk?
Újságunkban folyamatosan kedvezményes hirdetési lehetőséget biztosítunk a szerveze-
teknek az adó 1%-ért folytatott kampányuk során, valamint hirdetőink neve, adószáma és 
számlaszáma május 22-ig olvasható a www.infodombovar.hu oldalon is 
a Cégregiszter ADÓ 1% alatt!
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Dunaföldvári telephellyel
rendelkező fuvarozó cég

NEMZETKÖZI

keres nyugat-európai országok 
közötti utakra. Modern gépjárművek, 

rendszeresen itthon töltött 
pihenőidő! Napi díjas bérezés!

Elérhető jövedelem:
400-500 eFt/hó.

Érd.: 06-20/928-5733

áLLás

Temetkezési szolgáltató jogo-
sítvánnyal rendelkező gépkocsi-
vezetőt keres. Tel.: 06-30/396-
4679.

Fényezőket keresünk ipari 
fényezésben vidéki munka-
helyre Győr mellé. Tel.: 06-
30/937-4157

Dombóvári férfi munkaerőt 
keresünk fizikai munkára. Tel.: 
06-30/6366-056.

ELADÓ - PÉNZTÁROS mun-
katársakat keresünk dombó-
vári üzletünkbe! Feladatok: 
pénztárkezelés, készpénz és 
egyéb fizetési eszköz megfe-
lelő kezelése, termékek kihe-
lyezése, ajánlása, áruátvétel, 
árufeltöltés, árazás, eladótér 
folyamatos rendben tartása. 
Elvárások: megbízható, pontos 
munkavégzés, jó kommuniká-
ció, számítógép készség szintű 
ismerete. Jelentkezés módja: 
Fényképes önéletrajzát küldje 
el a bolt@neobaby.hu  címre. 

Baromfinevelő telepre könnyű 
fizikai munkára Dombóvár von-
záskörzetéből férfi munkaerőt 
keresek. Érd.: 06-20/439-2529

CO hegesztőket, szerkezet-
lakatosokat keresünk vidéki 
munkahelyre, Győr mellé. Tel.: 
06-30/937-4157

Építőipari segédmunká-
ra keresek önállóan dolgozni 
tudó dombóvári férfit. Tel.: 06-
20/435-8293

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

Dombóvárra, Muskátli Foga-
dóba 1 fő munkatársat azon-
nali kezdéssel felveszünk pul-
tos munkakörbe. Éjszakai és 
nappali műszak, végzettség 
nem szükséges. Érd.: Muskátli 
fogadóban személyesen, 
Facebook oldalunkon vagy 
06-30/788-1527

Családi ház és üdülőházak 
takarítására, kerti munkákhoz 
keresek állatkedvelő hölgyet 
Döbröközre 650 Ft-os órabérrel. 
Tel.: 06-30-970-3477 

Rajzról önállóan olvasni tudó 
lakatost keresek kiemelt bére-
zéssel komlói telephelyre. 
Utazás megoldott. Tel.: 06-
30/289-0815

Dombóvári Tescoban 
lévő optikánkba eladót 
keresünk főfoglalkozás-
ban. Feltétel: érettségi, jó 
infokommunikációs készség, 
aktív, önálló munkavégzés. 
Optikában szerzett gyakorlat 
előnyt jelent. Jelentkezni: +36-
30/5077-489 telefonon vagy 
az optolat@gmail.com email 
címen lehet.

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel moson-
magyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás 
biztosított. 06-70/354-9321
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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

Dombóvár, Ivanich u. 12. három-
szobás, rendezett családi ház azon-
nali költözéssel, gázfűtés +cserép-
kályhákkal, nyugodt, barátságos 
környezetben, áron alul eladó. 06-
30/901-99-38 

Dombóvár, Kölcsey u. 23. alatti 
150 m2-es családi ház eladó 2907 
m2 telken. Tel.: 06-30/421-3242

Orvoslakásoknál aknás garázs 
eladó vagy kiadó. Tel.: 74/461-256, 
06-20/986-0016

Dombóvár belvárosban 37 m2-
es lakás kis kerttel sürgősen eladó. 
Irányár: 3,7 MFt. Tel.: 06-20/374-
7250 18 óra után.

Újdombóváron a volt Royal 
Söröző, 135 m2-es üzlethelyiség 
bármely célra, hosszú távra kiadó 
vagy eladó. Tel.: 06-70/945-1447, 
06-70/945-1426

Dombóváron háromszobás, 
+nap pa lis, különbejáratú, tető tér be-
építéses, gáz + cserépkályha fűtésű 
családi ház dupla garázzsal, rende-

zett udvarral eladó. Tel.: 06-70/945-
1447, 06-70/945-1426

Dombóvár-Szőlőhegyen nyu-
godt környezetben felújított, télen 
is lakható, cserép- és vaskályha 
fűtéses présház, pince melléképüle-
tekkel, gondozott szőlővel, gyümöl-
csössel, konyhakerttel, 1550 m2-es 
területtel, teljes felszereléssel eladó, 
vagy értékegyeztetéssel lakásra, 
nyaralóra, apartmanra cserélhető. 
Víz, villany, kövesút van. Érd.: 06-
20/421-93-07

iNgaTLaN VidéK

Garázst vásárolnék Dombóvár 
Liget ltp.-en. Lehetőleg villannyal 
rendelkezőt. Ajánlatot  06-70/629-
41412 telefonszámra kérek.

Kaposszekcsőn a Liget lakóte-
lepen újszerű, 4. emeleti 50 m2-es 
galériás lakás eladó. Iár: 4,6 MFt. 
Érd.: 06-30/500-2868

Mágocs, Damjanich u. 36. három-
szobás, gáz-vegyes fűtésű családi 
ház tehermentesen, egy tulajdonos-
tól, áron alul eladó. Azonnal beköl-
tözhető. 06-30/901-99-38 

Vásárosdombón 3 szoba, kony-
ha, fürdőszobás, gázkonvektoros 
családi ház nagy telekkel sűrgősen 
eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.: 06-
30/427-0696

Nagyberkiben 3 szobás családi 
ház sürgősen, olcsón eladó 600 n-öl 
telken. Tel.: 06-30/445-9906

Fonyódi panorámás lakóövezeti 
telek eladó a Hátszegi utcában a 
dombtetőn, 1.054 m2-es. Ár: 9.8 
MFt. Tel.: 70/450-0142, +36-70/450-
0142 www.ingatlan.com/6373804

Kocsolán ház eladó. Tel.: 06-
30/505-6771, 06-74/465-442

áLLaT

160-180 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-30/3324-175

iNgaTLaN dOmBóVár

Dombóvár központjában kivá-
ló befektetés, Hunyadi tér 8. szám 
alatt lebontandó családi ház telekkel 
eladó. Érdeklődni este: 06-70/583-
0013

Dombóvár, VII. u-ban kétszobás, 
gáz+vegyes fűtésű családi ház ren-
dezett telekkel eladó. Lakáscsere is 
érdekel 3. emeletig. Irányár: 5,7 MFt. 
06-20/3487-177

Dombóváron, Bezerédj utcá-
ban 4. emeleti, 72 m2-es, 3 szobás, 
hőmennyiségmérős, központi fűté-
ses, felújított lakás eladó. Érd.: 06-
30/559-7732, 06-20/294-0075

Vágni való disznók eladók. Tel.: 06-
30/455-8716, 06-30/563-9111

Hízók eladók. Tel.: 06-30/223-
3615

Jó minőségű, nagybálás réti széna 
eladó. Tel.: 06-30/490-2559

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
650,-Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Malacok, süldők eladók. Tel.: 06-
20/370-36-62

Hízók, 100-120 kg-osak eladók. 
Tel.: 06-20/281-82-27

sZOLgáLTaTás

Hordozható cserpékályha meg-
rendelhető, ugyanitt cserépkályha, 
kandalló, kemence tervezést, kivi-
telezést, építést vállalok. Tel.: 06-
70/360-0258

Építési költségvetés bankhi-
telhez, biztosítóhoz, pályázathoz. 
Vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek. http://grandeingatlan.hu, 
30/250-6996

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

Miért fizetne többet? Spóroljon 
velünk! Minőségi gránit síremlékek 
már 230 ezer Ft-tól. Műkő síremlékek 
tisztítása, felújítása. Hívjon minket 
bizalommal! 06-20/207-0336 Kalló 
Gránit Bt.

Varrógépszerviz! Rendkívüli 
árengedmény! Árainkról bővebben: 
www.varrogepszerviz.net 06-70/565-
2922

TV-javítás szállítással, Dombó-
váron és környékén. Érd.: 06-
30/6627-813, 06-30/298-1697, 
74/465-669, Molnár.

Ács-tetőfedő munkák, régi és 
új tetők, teraszok készítése, csere-
pezés, csatornázás, gipszkartonozás. 
Ingyenes felméréssel, anyagbeszerzés-
sel. 06-30/346-9871, 06-74/461-284.

Az önéletrajzzal kap-
csolatban számos cikkel 
talál koz ha tunk az in ter-
ne ten, de melyek azok a 
való ban hasznosítható 
dolgok, amikre oda kell 
figyelnünk?

Jelen cikkünkben azokra az 
apró, de annál fontosabb té-
mákra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, amellyel jelentősen 
megnövelhetjük önéletrajzunk 
sikerességét.

Ügyelj a helyesírásra!
Evidensnek tűnhet, még-

is mindig előkerül. Az elütött 
karakterek, elvétett szókö-
zök nem csak rosszul mutat-
nak az önéletrajzban, hanem 
azt sugallják, hogy a szerzőjük 
egy pontatlan ember, aki nem 
ügyel a részletekre. Ráadásul 
az önéletrajz is egyfajta mun-
ka, amivel dolgozik az ember 
– már csak amíg elkészíti – így 
ebből lehet következtetni a ké-
sőbbi munkavégzés milyensé-
gére is.

Tipp: Többszöri átolvasásnál 
a szemünk hozzászokik a hi-
bákhoz, ezért küldés előtt vál-
toztassunk a betűméreten és/
vagy betűtípuson, mert a szo-
katlan helyzetben szemünk is 
éberebben figyel! Amint kijaví-
tottuk a hibákat visszamódosít-

hatunk mindent az eredeti for-
májára. Emellett érdemes meg-
kérni ismerősöket, rokonokat is 
hogy olvassák át nekünk az ön-
életrajzunkat, ez egyben arra is 
jó, hogy új benyomásokat és öt-
leteket szerezzünk!

Tűnj ki a tömegből 
– légy egyedi!

A munkanélküliség növeke-
désével egy-egy pozícióra szá-
zasával érkezhetnek pályáza-
tok. Emiatt is kerül manapság 
előtérbe az individuum, vagyis 
az egyén maga. Az interneten 
elérhető önéletrajz-sablonokat 
a HR-esek is ismerik, ezért jó, 
ha a sablon kitöltésén túl időt 
szakítunk az önéletrajzunk 
– hiszen mint a neve is jel-
zi a saját életünket mutatjuk 
meg benne – megformázására, 
egyedivé tételére.

Tipp: Fektessünk be egy pro-
fesszionális portrékép készít-
tetésébe, amelyet az önéletrajz 
mellett akár a LinkedIn profilol-
dalunkon is felhasználhatunk! 
Változtathatunk a betűtípuson, 
a színeken hogy jól tagoltabb 
és átláthatóbb legyen a CV. El-
lenben itt is törekedjünk a ke-
vesebb néha több elvre, hacsak 
nem egy kreatív munkatársi ál-
lásra pályázunk!

Irányítsd a HR-es szemét!
A túl sok jelentkező és az 

időhiány miatt sokszor nagyon 

kevés idő jut egy álláskereső 
pályázati anyagának áttekinté-
sére. Éppen ezért fontos, hogy 
megkönnyítsük a kiválasztási 
szakemberek dolgát.

Tipp: Használjunk kiemelést 
akár színnel, akár a szöveg fél-
kövérré formázásával! Hívjuk 
fel a figyelmet például egy ko-
rábbi munkakörünkre, vagy 
egy szakmai tanfolyamra, akár 
programismeretre – olyanokra, 
amelyek relevánsak lehetnek a 
jövőbeni pozíció szempontjából 
és amelyekkel szintén kitűnhe-
tünk a többi jelentkező közül!

Légy konkrét!
A munkatapasztalaton és is-

kolai végzettségen túl jó, ha 
az önéletrajzunkban feltüntet-
jük a fontosabb készségeinket 
is. Legtöbbször azonban ezek 
annyira általános és agyon-
használt szavak lesznek, mint 
a „megbízható”, „keményen 
dolgozó” és „csapatjátékos”.

Tipp: Gondoljuk át, hogy az 
adott pozíció milyen készsége-
ket kíván meg, és ahhoz mér-
ten próbáljunk meg konkrét ké-
pességeket feltüntetni – persze 
olyat, ami valóban igaz ránk! 
Ügyfélszolgálati munkánál 
ilyen lehet például a tárgyalá-
si készség, a hatékony ügyfélke-
zelés, a prezentációs készségek, 
valamint a konfliktuskezelés.

cvonline.hu

Az önéletrajzírás titkos receptje
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Kiadó

Liget lakótelepen 3. emeleti két-
szobás lakás kiadó. Tel.: 06-30/314-
9106

Jármű

Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függetle-
nül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-77-77

94-es F Astra Caravan 1,6 SI és egy 
kisméretű ponyvás utánfutó /LISZ/ 
eladó. Érd.: 06-74/508-239

Platós autó és Renault Clio jó 
motorral és jó gumikkal, műszakival 
és akksival eladó. Tel.: 06-30/442-
4146, 06-74/465-442

TársKeresés

38 éves srác társat keres. Leveleket 
„Rózsa" jeligére a Szuperinfó 
Reklámirodába várom.

OKTaTás

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tásszervező-Vendéglős, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-
A011)

Angolul tanítom 10-15 óráig 
naponta! Tel.: 06-20/262-0071

Vegyes

Szemes és csöves kukorica, búza, 
árpa, tritikálé, hízó eladó. Tel.: 06-
30/270-5151, 06-30/556-0995

Búza, árpa, kukorica zsákolva 
eladó. Szállítás megoldható. Körbála 
réti széna eladó. Tel.: 30/9562-815.

2 db eredeti, üveges üzleti pult kivá-
ló állapotban eladó. Irányár: 6.000 
Ft/db Tel.: 74/461-208

Szén akció 03.31-ig nagykereske-
dőtől, közvetlen telephelyről mérle-
gelve rendelhető szállítással, fekete 
és barna szén. 06-30/505-91-95

EL-GO/M elektromos meghajtá-
sú moped alig használt állapotban 
eladó mélyen áron alul. Négy kerék-
kel, kétoldalt felhajtható karfával, 
bevásárlókosárral, akkutöltővel. Tel.: 
06-20/373-6513

iPhone 5S (16 GB) 8 hónapos 
telefon eladó. Ár: 70.000 Ft  Tel.: 
30/253-28-59

Kanapé, rekamié, heverők, mázsa, 
prés, fagyasztó, zsíros bödön, férfi 
öltönyök, ingek, íróasztal, szekrény, 
hálózsák, Wartburg küszöbsín eladó. 
Érd.: 74/461-256, 06-20/986-0016

KereseK

Birkacsengőt, lócsengőket, 
marhakolompokat, juhászkampókat, 
pitykéket, tanyaberendezéshez régi-
séget, hagyatékokat vásárolok. Érd.: 
06-30/979-9529

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

régiség

Magas áron vásárolok régi bútoro-
kat, festményeket, faliórákat, porce-
lánokat, hagyatékot. 74/435-209.
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Egyfókuszú, Eyezen és Varilux multifokális szemüveglencsékre
   és akár további kedvezmények szemüvegkeretekre!

ÉVINDÍTÓ
KEDVEZMÉNYEK

Az ajánlat 2017. január 2. és február 28. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható. 
Az akcióban résztvevő termékekről és további feltételekről érdeklődjön az üzletben!

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 22/b.
06 74 / 565-235
06 30/3312-128

Dr. Kiss Gyöngyi
Hétfő: 14.30-18.00
Szerda: 09.30-12.00
Péntek: 14.00-17.00

Szakorvosi
szemvizsgálat:


