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Válasszon szemüveget!

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

Ajánlatunk 2017.02.28-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

FESTMÉNYVÁSÁR
Dombóvár,

február 22. szerda   11-18 -ig
február 23. csütörtök  9-17-ig

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu

Gondolt már arra, hogy a 
házi munkához, barkács munkához 
gépet kölcsönözzön?

Megbízható, minőségi gépeket és eszközöket 
bérelhet a D-Géptől. Tel.: 06-20/9275-689           4. oldal
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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

Az ételallergiások száma 
folyamatosan nő, ami fő-
ként a helytelen táplál-
kozásnak és a stressznek 
köszönhető, de szinte 
minden ember küzd egy 
bizonyos szintű intoleran-
ciával némely étellel szem-
ben. Ezeket a szervezet 
nem tudja megemészte-
ni, ezért különböző testi tü-
neteket produkál.

Azért fontos elkülöníteni 
a kettőt, mert az ételallergia 
sokkal veszélyesebb, akár 
halálhoz is vezethet, ha nem 
veszik észre és nem kezelik 
időben.

Míg az intolerancia tünetei 
előidéznek néhány kellemet-
len percet, addig az allergia 
komoly rosszullétek okozó-
ja is lehet.

A tünetek elég kellemetle-
nek lehetnek, ezért ha a kö-
vetkezőket észleljük magun-
kon, akkor mindenképpen 
keressünk fel egy hozzáértő 
szakembert:

• a száj zsibbadása
• a bőr viszketése
• csalánkiütés – gyorsan ki-

alakuló, piros foltok a bőrön
• az ajkak, az arc, a nyelv és 

a torok, vagy akár a test egyéb 
részeinek megduzzadása

• ziháló légzés
• az orrnyálkahár-

tya megduzzadása, sú-
lyos esetben légzési 
nehezítettség

• hasi fájdalom
• hasmenés
• émelygés, hányás
• szédülés
• ájulás

• ekcéma
• bőrmegvastagodás (dur-

va felszínű)
Az allergiát gyakorlatilag 

bármi kiválthatja, de a leg-
gyakoribbak a tojás, a hal-, 
illetve rákfélék, a tehéntej, a 
búza, az olajos magvak és a 
szójabab. 

Ha megtudtuk, mely ételek 
okozzák a kellemetlen tünete-
ket, akkor jön csak a neheze: 
a teljes életmódváltás. 

A szűrővizsgálatok fontos-
ságára hívja fel a fi gyelmet a 
Magyar Rákellenes Liga, ki-
emelt hangsúlyt helyezve a 
prosztatarákra.

A férfi ak húgy-ivarrend-
szeri problémái között veze-
tő helyet foglalnak el a prosz-
tata (dülmirigy) betegségei. 
Ezek közül a prosztatagyul-
ladás, a prosztata jóindulatú 
megnagyobbodása és a rák 
(rosszindulatú daganat) a 
leggyakoribbak.

Magyarországon a férfi ak 
körében a harmadik leggya-
koribb daganatos halálok a 
prosztatarák. Évente mint-
egy négyezer új esetet diag-
nosztizálnak és 1400-1600-an 
veszítik életüket a betegség 
miatt, pedig az időben felfede-
zett prosztatarák gyógyítható.

 A kezdeti állapot többnyi-
re tünetmentes. A panaszok 
megjelenésekor a tünetek 
ugyanazok a jó- és a rosszin-
dulatú megbetegedéseknél: 
gyakori vagy nehezen induló 
vizelés, a vizelet-visszatartás 
nehézsége, gyenge vagy időn-
ként megszakadó vizeletsu-
gár, fájdalmas érzés vizelés 
közben, továbbá vér megje-
lenése a vizeletben vagy az 
ondóban.

A gyógyulás esélye nagy-
ban függ a felismerés idejétől. 

Mi a különbség az ételallergia 
és az intolerancia között? 

A rovat a   együttműködésével készült.

Nem élhetünk állandó stresszben!
Az állandó stressz hatása az agy mélyen fekvő régiójára kulcsszerepet játszik a szívinfarktus meg-
növekedett kockázatában. A szakemberek úgy vélik, hogy a stressz ugyanolyan fontos tényező lehet, 
mint a dohányzás és a magas vérnyomás, és az érintett betegeknek segíteni kell stresszoldásban.Életmód
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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:

Síelés Nassfelden
Síeljen ott, ahol mindig 
süt a nap! Számos meg-
lepetésben lesz része!

Nassfeld, Ausztria 10 legjobb 
síterepének egyike 30 modern 
sífelvonóval, valamint 110 km 
hosszúságú, jól karbantartott 
sípályával várja a látogatókat. A 
hotspotokon számos kellemes 
meglepetés gondoskodik a vál-
tozatos élményekről a sípályán. 
Akár a sportolás, akár az élve-
zet kedvéért síel, Nassfelden 
mindenki megtalálja a kedvé-
re való kínálatot: „Snowpark”, 
„Funslope” és „Freeride” te-
repek egyaránt. Az olasz ha-
tár közvetlen közelségének kö-
szönhetően érzékelhető a déli 
hangulat és lehetőség nyílik az 
Alpok-Adria vidékének egye-
dülálló konyhaművészetének 
élvezetére is. A tipikus olasz ét-
termek és az autentikus hütték 
jól kiegészítik egymást.

Még a törzsvendégeket is 
meglepi és elismerésre készte-

ti a tágas síterület, a lélegzet-
elállító kilátás a hegyről. A kü-
lönleges mikroklímának kö-
szönhetően a legendásan sok 
napos óra mellett a megfelelő 
hómennyiség is folyamatosan 
biztosított.
Attrakciók a sípályán és azon kívül

Teljesen mindegy, hogy ön a 
téli üdülővendégek melyik ka-
tegóriájába tartozik: Nassfelden 
a sípályák, családi kalandok, 
szórakozás, valamint a kulturá-
lis és kulináris élmények egye-
dülállóan széles választéka vár 
minden kikapcsolódni vágyót, 
ráadásul mindig valamilyen 

kellemes meglepetéssel kom-
binálva. 110 kilométernyi sípá-
lya és 30 modern felvonó juttat-
ja a síelőket egyik attrakciótól a 
másikig.
• Lélegzetelállító hegyi kilátás
• 110 km sípálya, 30 sífelvonó 

és sílift
• Hóbiztosság és sok napos óra
• 25 alpesi hütte és étterem
• „Freeride/Fun”, „Funslope” 

területek, snowpark, símozi
• Ingyenes wifi a síterületen
• 3 gyakorló sípálya gyerme-

keknek
• 3 síiskola

www.nassfeld.at

Kikapcsoló
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Gondolt már arra, hogy a  
házimunkához, barkácsmunkához 
gépet kölcsönözzön?
Miért költene drága pénzt profi gép 
megvásárlására, melyet az aktuális 
felújítás során szinte csak egyszer 
használna?

Pontosan ezt a célt szolgálja gépkölcsön-
zőnk, mely az ezermesterek költségeit sze-

retné csökkenteni azzal, hogy nem kell 
megvásárolni több, drága gépet, hanem 
elég kikölcsönözni azokat.

Sokéves tapasztalattal, az építkezés min-
den munkafázisára kiterjedő gépparkkal 
rendelkezünk. Megbízható, minőségi gépe-
ket és eszközöket bérelhet cégünktől.

Kínálatunk fedi a teljes palettát a lakos-
ság számára szükséges egyes termékektől 
kezdve egy teljes projekthez elengedhetet-
len eszközök biztosításáig.

Fúrógépek, fúrókalapácsok, csiszoló, po-
lírozó eszközök, fémek, fák, csempék vá-
gására alkalmas eszközök, áramfejlesztők, 
fűtőberendezések, légszárítók és még sok 
egyéb gép a teljesség igénye nélkül.

Professzionális bérleti megoldásokat 
nyújtunk, mellyel leegyszerűsítjük a meg-
rendelőink munkáját.

Szakképzett kollégáink segítenek a fel-
adathoz és a helyszíni adottságokhoz leg-
megfelelőbb eszközök, gépek és szolgálta-
tások kiválasztásában.

D-Gép, Bugyi Norbert  egyéni vállalkozó
Dombóvár, Szigligeti u. 2.
Tel.: 06-20/9275-689
www.d-gep.hu
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Álláspont
Síró kollégát látva a legtöbb 
embernek az jut eszébe, hogy 
alkalmatlan az illető az adott 
pozícióra, nem nőtt fel, nem 
tudja kezelni az adott helyze-
tet stb. Pedig sokszor pont ez 
jelzi azt, hogy helyén vannak 
az érzelmei, érdekli a munká-
ja és felháborítja az igazság-
talanság.  Mégis napjainkban 
sok helyen nem túl tolerán-
sak a könnyező kollégával, 
ezért érdemes felkészülnünk 
az ilyen helyzetekre:

Vonuljunk félre a mosdóba
A mosdó kedvező hely ilyen-
kor, el tudunk különülni a 
kíváncsi szemek elől, ki tud-
juk engedni a bennünk lévő 
feszültséget anélkül, hogy 
azt mindenki végignéz-
né. Segíthet ilyenkor, ha a 
csuklónkra hideg vizet enge-
dünk. Mielőtt visszaülnénk 
a helyünkre, mossunk arcot 
és nézzük meg magunkat a 
tükörben.

Sétáljunk egyet!
A friss levegő és a napsütés 
segíthet megnyugodni, és ez-
zel szintén kicsit el tudunk 

különülni a kollégáktól, rá-
adásul sétálva könnyebb át-
gondolni mi is történt és ho-
gyan tudjuk megoldani a 
helyzetet.

Hívjunk el valakit egy 
kávéra/teára
Kérjük meg a hozzánk kö-
zel álló, megbízható kollé-
gánkat hogy igyon meg ve-
lünk egy teát a konyhában. 
Ilyenkor segíthet, ha meg 
tudjuk osztani valakivel, 
mi frusztrál bennünket és 
lehet, hogy a megnyugtató 

társasága mellett jó tanács-
csal lát el minket.

Fordítsuk át az érzéseinket!
Amikor tehetetlennek és 
frusztráltnak érezzük ma-
gunkat, akkor segíthet újra 
átvenni az irányítást önma-
gunk felett, hogyha valami 
pozitívra, vidám dologra gon-
dolunk. Az interneten szá-
mos vicces kép, videó van 
fent. Szemezgessünk ezek-
ből ameddig jobb kedvre nem 
derülünk, a történteket pedig 
elég otthon átgondolnunk.

Amikor egy szakterület fogá-
sait tanuljuk, a tanárok a leg-
jobb saját eseteiket, példáikat 
hozzák, mi pedig előre örü-
lünk ezek alapján, milyen iz-
galmas munkánk lesz majd, 
milyen jól választottunk. 

Meg is kapjuk álmaink állá-
sát, hiszen lelkesek vagyunk, 
és ez a legfontosabb, majd 
jön a kiábrándító valóság. A 
munka jórészt adminisztrá-
ció, adatok silabizálása, se-
hol egy érdekes eset. Csaló-
dunk. Érdemes megvizsgálni, 

hogy ez a munka vajon csak 
az adott cégnél ilyen, vagy 
esetleg hamis elvárásaink 
voltak a szakmával szem-
ben? Járjunk szakmai ren-
dezvényekre, beszélgessünk 
tapasztalt kollégákkal erről. 
Ha arra jutunk, hogy még-
sem ez a mi világunk, a cégen 
belül nézzünk körül először. 
Van-e olyan munka, amit szí-
vesen végeznénk, olyan szak-
mai munka, ami „élőben” is 
lenyűgöz? Lehet, hogy ez lesz 
a jövőnk?

Elsírtuk magunkat a munkahelyünkön?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Mentorprogramot indított a Meló-Diák
A Meló-Diák nemrég indult mentorprogramjában a részt vevő fiatalokat elképzeléseiknek és képességeik-
nek megfelelően segíti mentoruk. Aki már tudja, mi szeretne lenni, a diákmunka alatt kipróbálhatja magát, 
akinek pedig még nincs konkrét elképzelése, annak tulajdonságai, képességei alapján tesznek javaslatokat.Álláspont
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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

INgATLAN VIDÉK

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 sürgő-
sen eladó. Irányár: 5 MFt. Érd.: 
06-30/427-0696

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

Döbröközön jó állapotú, 3 szobás, 
család ház 1751 m2 területtel, pano-
rámás kilátással, központi fűtéssel 
/vegyes +gáz/, melléképületekkel 
eladó. Tel.: 06-30/628-4610

Döbröközön szőlő présházzal és 
Dombóváron az orvoslakásoknál 
aknás garázs eladó vagy kiadó. Tel.: 
74/461-256, 06-20/986-0016

áLLAT

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

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

Süldő 5 db, 30-35 kg körüli eladó. 
Érd.: 06-74/463-514

Előnevelt csirke kiszállítással. 
Sárga 400.-/db, sárgahús, kender-
magos 420.-/db, húsfehér 450.-/db. 
06-20/9391-895.

140-200 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-30/2043-621

Hízók eladók. Érd.: 06-30/223-
3615

Vörös jércék, kettőshasznú, 7 
hónaposak eladók. Érd.: 06-70-
241-9062

1 db nagy fehér, 160 kg-os, fél-
idős előhasú koca eladó. Tel.: 06-
30/948-5249

Csüngőhasú vietnámi hízók, sül-
dők és malacok eladók 250 Ft/kg 
áron. Tel: 70/266-5839

sZOLgáLTATás

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

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

Szennyvízszippantás. Deák 
Zsolt 06-30/9723-858, 74/463-
798 (üzenetrögzítő).

Ács-tetőfedő munkák, régi és új 
tetők, teraszok készítése, cserepe-
zés, csatornázás, gipszkartonozás. 
Ingyenes felméréssel, anyagbeszer-
zéssel. 06-30/346-9871, 06-74/461-
284.

ENERGETIKAI tanúsítás, ter-
vezés, felújítás. Mózes István, épí-
tészmérnök. Tel.: 06-70/3387-810, 
epito.energetika@gmail.com

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

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

KereseK

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

ÜDÜLÉs

Hajdúszoboszlói márciusi fél-
panziós üdülés 19.000 Ft/fő/hét. 06-
30/867-6550

rÉgIsÉg

Magas áron vásárolok régi bútoro-
kat, festményeket, faliórákat, porce-
lánokat, hagyatékot. 74/435-209.

Vásárolok hagyatékot, ezüstöt, 
bontóasztalt, gyalupadot, dunnát, 
fateknőt, saját részre szarvasagan-
csot. Értesítésre házhoz megyek. 
Ramosné, 06-30/979-8398, 06-
74/465-699. 

áLLás

Temetkezési szolgáltató jogosít-
vánnyal rendelkező gépkocsivezetőt 
keres. Tel.: 06-30/396-4679.

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

Rajzról önállóan olvasni tudó 
lakatost keresek kiemelt bérezéssel 
komlói telephelyre. Utazás megol-
dott. Tel.: 06-30/289-0815

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő- vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/650-6088

Takarítónőt felveszünk. Tel.: 06-
30/313-8410

Rendszerető hölgyet dombóvári 
családi házba takarítási munkára 
azonnal felveszek. 06-30/901-9938

INgATLAN DOmBÓVár

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

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

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

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

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

Belvárosi utcafrontos lakrész 
eladó Dombóvár, Széchenyi u. 3. 
alatt. Érd.: 06-74/463-297

Ingatlaniroda részére keresek 
eladó lakásokat, nyaralókat, családi 
házakat. Érd.: 06-30/511-8325.

Árpád u-ban első emeleti, 3 szo-
bás, erkélyes, távfűtéses, átalakított 
lakás eladó. Irányár: 8,9 MFt. Tel.: 
06-30/306-5331

TársKeresÉs

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

Középkorú hölgy társat keres. 
Tel.: 06-30/277-8670

OKTATás

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendég lá tás-
szer vező-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
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Jármű

Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól függet-
lenül. 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

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

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

Platós Aro-t keresek megvételre. 
Tel.: 06-74/460-322

MF-70-es, csehszlovák kistrak-
tor eladó. Tel.: 70/298-1776

 Vegyes

Választási friz bikaborjúk és tanya 
eladó. Érd.: 06-30/4845-629

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

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

Stihl 170 1 db, 3 méteres satupad 
1 db + 150 mm satu eladó. Érd.: 06-
20/984-9277

Forgószék jó állapotban 4.000 
Ft-ért, valamint kerekes toalettszék 
4.000 Ft-ért, reluxa négyszögvas 4 
m-es /4x4 cm/  2.000 Ft-ért eladó. 
06-20/486-4174

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

Mindenféle bontott építőanyag, 
tégla, fa, cserép, samott tégla nagy 
mennyiségben is eladó 50%-os 
áron. Tel.: 06-70/298-1776
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