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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
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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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Batman és Darth Vader 
a farsang nyertese
Egy magyar szülő átla-
gosan 5000 forintot 
fordít – jelmezzel, kiegé-
szítőkkel és arcfesték-
kel együtt – a farsangi 
időszakra a REGIO JÁTÉK 
adatai szerint. 

A hagyományos maskarák 
mellett a rajzfilmek és a krea-
tivitás is nagy szerepet játszik 
idén: fába szo-
rult féreggel, fog-
tündér–lyukas 
fog testvérpár-
ral és Darth 
Vaderrel is 
találkoz-
h a t n a k 
a farsan-
golók. A já-
t é k á r u h á z 
friss felmé-
rése szerint 
ugyan a játék-
vá l a sz t á sn á l 
még nincs jele, 
a jelmezek ese-
tében egyre in-
kább visszaszo-
rulnak a nemi sztereotípiák.

A magyar családok legko-
rábban a farsangi bál előtt 4 
héttel kezdenek készülődni 
az ünnepségre, a legsűrűbb 
időszak viszont a mulatságot 
megelőző 1-2 hét. „A szülők 
negyede saját kezűleg készíti 
el a jelmezt, de előfordul, hogy 
a gyermek időközben meg-
gondolja magát, ilyenkor pe-
dig már csak a készen vásárolt 

öltözék jelenthet megoldást. 
Ebben az időszakban kb. 5000 
forint az átlagos kosárérték, 
melybe már a kiegészítők, pél-
dául a bohócorr vagy varázs-
pálca, és az arcfesték is bele-
tartoznak” – mondta Gyaraki 
Dávid, a REGIO JÁTÉK marke-
tingvezetője. „A farsangi mas-

kara kiválasz-
tásában legtöbb 
esetben aktívan 
részt vesznek a 

szülők is, ám a fő 
szempont az, 

hogy a jel-
mez tetsszen 
a gyermek-
nek (60%), 
majd az ár 
(38%), a 
tar tósság 
(21%) és 
a márka 
(3%) be-
folyásol-
ja a végső 

döntést.”

Már gyermekkorban is élnek 
a nemi sztereotípiák

A játékáruházlánc felmé-
résében arra is kíváncsi volt, 
hogy mekkora jelentőséget 
tulajdonítanak a szülők a ne-
mi szerepeknek jelmez- és já-
tékválasztás során. „Azt talál-
tuk, hogy bizonyos esetekben 
valóban nem felcserélhető a 
nemek szerepe, de sok berög-

ződéssel találkozunk, példá-
ul hogy a vasalás a nők felada-
ta – ezen pedig a gyártók sem 
segítenek, ha csak rózsaszín 
játékvasalókat készítenek. A 
válaszadóink kétharmada já-
tékporszívót is kizárólag kis-
lánynak, míg tízből nyolcan 
barkácskészletet, távirányítós 
autót vagy robotépítőt fiúnak 
ajándékoznának” – ismertette 
az eredményeket Gyaraki Dá-
vid. A jelmezek tekintetében 
más a helyzet: 2-2 egyértelmű-
en lányos (angyal, virág) vagy 
fiús (kalóz, focista) karaktert 
neveztek meg a szülők. „Míg 
orvosnak, bűvésznek vagy kis-
kutyának bárki beöltözhet, ad-
dig a tudós- vagy ördögjelmez 
a válaszadók egyharmada sze-
rint, a rendőrruha pedig min-
den második vélemény alap-
ján inkább a fiúk kiváltsága” – 
zárta a marketingvezető.

Mozi- és rajzfilmek inspirálják 
a legkelendőbb jelmezeket

2017. toplistás jelmezei kö-
zött az aktuális mozi- és rajzfil-
mek karakterei uralkodnak. „A 
legnagyobb sláger ebben az év-
ben Batman és a Star Wars sze-
replők – Darth Vader vagy a ro-
hamosztagosok –, de nagy ked-
venc a Mancs őrjárat is, a lá-
nyok körében pedig harmadik 
éve töretlen a Jégvarázsból is-
mert Elza hercegnő népszerű-
sége” – egészítette ki a REGIO 
JÁTÉK marketingvezetője.
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Mind a külföldi munkaválla-
lás, mind a hazatérés olyan 
döntés, amit HR-szakmai 
alapon nem lehet értékelni, 
mégis fontos tényező az állás-
keresésben. Egyéni élethely-
zetekről van szó, senki más 
nem ismeri jobban a körülmé-
nyeket, mint akinek a döntést 
meg kell hoznia. A külföldről 
visszatérő álláskeresők hely-
zete mindig speciális kérdé-
seket vet fel.

1. Előny-e vagy hát-
rány a múltbeli külföldi 
munkavégzés?
Ha az adott állásban a nyelv-
tudás, a nemzetközi tapasz-
talat fontos, akkor kifeje-
zetten előny. Ezeket ki kell 

Hazatérés külföldről

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

hangsúlyozni az önéletrajz-
ban. Fontos tudni és tudato-
sítani a teljes álláspályázati 
anyagban, hogy a nemzetközi 
tapasztalat nem egyenlő az-
zal, hogy magabiztosan be-
szélünk idegen nyelven. Arról 
kell írni, milyen kultúrákat, 
milyen környezetet ismer-
tünk meg, milyen nemzeti-
ségűekkel dolgoztunk együtt, 
vezetőként vagy kollégaként. 
Erre – mondanivalótól füg-
gően – a motivációs levél és/
vagy a CV az alkalmas felület.

2. Mennyi fizetésre szá-
míthatok, mi lehet a fize-
tési igényem?
Külföldön valószínűleg több-
szöröse a fi zetésünk, mint 
a hazai lehetőségek, és még 
az adózás is másképp ala-
kul. Hasonló területen dol-
gozó hazai ismerősöktől kap-
hatunk érdemi információt 
a várható fi zetésekről, illet-
ve toborzó-közvetítő cégek-
nél nyíltan megmondhatjuk, 
hogy nem tudjuk megtip-
pelni, mennyit kaphatunk, 
segítsenek.

3. Egyáltalán hogyan kezd-
jek állást keresni?
A hazai állásportálokat már 
külföldről is lehet nézegetni, 
állásokra is lehet jelentkezni 
a hazatérés tervezésekor. A 
CV-ben az elérhetőségi ada-
toknál fi gyelni kell, mert egy 
külföldi telefonszám zavaró 
lehet, így jobb lenne, ha len-
ne magyar telefonszámunk 
(lakcím természetesen nem 
kell az önéletrajzba). A Lin-
kedInen a „Location” le-
gyen átírva Magyarország-
ra, hogy ránk találjanak a 
magyar toborzók. Ha majd 
állásinterjúra hívnak, az idő-
pont egyeztetéssel lehetnek 
gondok, de manapság a Sky-
pe-interjú, telefonos interjú 
teljesen elfogadott első kö-
rös interjúnak, fel kell ezt 
ajánlani.

Álláskeresőként, illetve mun-
kanélküliként szembesülünk 
azzal a ténnyel, hogy az állás-
keresés sajnos költséggel is 
jár – a befektetett energián, 
munkán, lelkierőn túl anya-
gi áldozatokat is kíván.

Prémium szolgáltatásnak 
minősülnek a karrier-tanács-
adók, önéletrajzírást segítő 
szakemberek, akik ugyan so-
kat segíthetnek az álláskere-
sésben, de a lényegi munka 
mégiscsak ránk marad majd.

Állásinterjúra járni továb-
bi költség: a helyi közleke-
dés jegyei, bérlet, autó vagy 
akár taxi költsége is jelentős 
lehet, ha rendszeresen hívnak 
bennünket interjúzni – már-
pedig az a jó az álláskeresés 
szempontjából, ha sokat já-
runk állásinterjúra.

Az öltözködés, megjelenés 
költségei szintén jelentősek 

lehetnek: egy helyre többször 
is kell menni, ezért több ál-
lásinterjúra is alkalmas öltö-
zéket kell készenlétben tar-
tanunk, ezek tisztíttatása is 
lehet költség, ha magunk nem 
moshatjuk.

Hogyan csökkenthetők a 
költségek? Az állásinterjúk 
egy napra szervezésével, na-
pi jegy vásárlással olcsóbb le-
het az utazás. Keressük, mit 
kaphatunk ingyen: egyes kar-
riertanácsadók, alapítványok 
vállalnak ingyenes segítség-
nyújtást, ingyenes wifi  is sok 
helyen van, így az internet-
hozzáférés költségei is csök-
kenthetők. Vegyük igénybe az 
állami támogatásokat! Állás-
keresési járadék (folyósítási 
idő maximum 90 nap) és ta-
lán további támogatások (pl. 
képzési támogatás) is járnak 
egy munkanélkülinek, ami-

ről a munkaügyi köz-
pontokban kell tájé-
kozódnunk. Érdemes 
lehet utánajárni annak 
is, hogy ha vállalkozó-
vá válnánk, arra milyen 
támogatások vehetők 
igénybe.

Mennyibe kerül az álláskeresés?

Nem a fizetés az egyedüli szempont
Munkahelyváltás, illetve bértárgyalás esetén érdemes a fizetésünk mellett az egyéb juttatáso-
kat, támogatásokat is mérlegelni. Ugyanis a legújabb változások szerint a munkáltatók 5 millió 
forintig adómentesen támogathatják dolgozóik lakáshitel törlesztését, lakásvásárlását. 

Jelentkezni 2017. március 1-ig lehet, kizárólag a 
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. Karrier oldalán 

(www.karrier.drv.hu). 
E-mailben, vagy postán elküldött jelentkezéseket 

nem áll módunkban figyelembe venni.

A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Dombóvári Üzemvezetősége

ELEKTROMOS SZERELŐ, 
KARBANTARTÓ

munkakörbe munkatársat keres.
Munkavégzés helye: Dombóvári Üzemvezetőség területe

A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.
A szerződés határozott időre szól.

Állásbörze
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ÁllÁs

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

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

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

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

Betanított és szakmunkásokat 
nettó 175-220 ezer Ft közötti bér-
rel felveszünk! Ingyenes szállással 
vagy albérlettámogatással Nyugat-
Dunántúlra hosszú távra! Tel.: +36-
20/284-0698, +36-30/282-6263, 
engedélyszám: 49765-1/2008-
5100595

Dombóvári SPAR áruházba dél-
utáni munkára női takarítót kere-
sünk. Lehet nyugdíjas is. 30/397-
0640

CO hegesztőket keresek dombó-
vári munkahelyre. Tel.: 06-70/650-
1236

Önállóan dolgozni tudó dombó-
vári kőművest keresek. Tel.: 06-
20/435-8293
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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 DOMBÓVÁr

Dombóvár központjában kiváló 
befektetés, Hunyadi tér 8. szám 
alatt lebontandó családi ház telek-
kel 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. 
háromszobás, rendezett családi 
ház azonnali költözéssel, gázfű-
tés +cserépkályhákkal, 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

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, 
+nappalis, különbejáratú, tető tér-
beé pí té ses, gáz + cserépkályha 
fűtésű családi ház dupla garázzsal, 
rendezett udvarral eladó. Tel.: 06-
70/945-1447, 06-70/945-1426

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

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

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

Eladó egy EL-GO elektromos 
moped Vásárosdombón. Tel.: 06-
30/875-51-61

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

sZOlgÁltatÁs

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

Ingatlan karbantartást egész 
évben vállalok, tartós munka ked-
vező áron. Hívjon bizalommal: 06-
20/4177-177

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

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-
vá ron és környékén. Érd.: 06-
30/6627-813, 06-30/298-1697, 
74/465-669, Molnár.

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

Megrongálódott a kéménye? 
Bontását, építését vállaljuk bár-
milyen tető esetén. Tel.: 06-
30/6116693

Masszázst vállalok! Igény sze-
rint házhoz megyek. Judit Tel.: 06-
30/583-9015

tÁrskeresés

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

Állat

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

Lovat veszek, öreget, selejtet is. 
06-30/729-9170, 06-70/362-6325, 
06-20/493-4607

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. 
háromszobás, gáz-vegyes fűté-
sű családi ház tehermentesen, 
egy tulajdonostól, áron alul eladó. 
Azonnal beköltözhető. 06-30/901-
99-38 

Döbröközön jó állapotú, 3 szo-
bás, család ház 1751 m2 terület-
tel, panorámás kilátással, központi 
fűtéssel /vegyes +gáz/, melléképü-
letekkel 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

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

kiaDÓ

1,5 szobás, bútorozott lakás 
Dombóvár, Pannónia úton kiadó. 
Érd.: 06-70/881-8432

Átrium házban lakás kiadó. Tel.: 
74/950-506, 06-20/940-1222

JÁrMŰ

Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
+36-70/669-77-77

Simson motort vásárolnék, más 
régi motor is érdekelhet, üzemkép-
telen is. 06-20/351-3711
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Malacok, süldők eladók. Tel.: 06-
20/370-36-62

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

Hízók eladók. Érd.: 06-30/223-
3615

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

OktatÁs

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező-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

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

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

Kukorica, búza és réti széna kör-
bála eladó. Szállítás megoldható. 
Tel.: 30/9562-815.

Eladó 2 + fél fiókos fagyasztó, 
mikrohullámú készülék, nagykép-
ernyős tv kifogástalan állapotban, 
jutányos áron. Érd.: 06-74/464-749

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

Takarmányborsó eladó. Tel.: 06-
20/458-0036

keresek

Keresek megkímélt, minden 
üzemmódban működőképes, hor-
dozható, kétkazettás magnót. Tel.: 
74/462-835, 13-18 óráig.

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

Dióbelet vásárolnék, héjasat is, 
akár nagyobb mennyiséget. Házhoz 
megyek. 06-30/2143-817.

Tanúkat keresek! Várom azon 
két kedves, idős hölgy ill. továb-
bi szemtanúk jelentkezését, akik 
2016. 10. hó 14-én 10.45 perc-
kor Dombóváron a Pannónia 
és az Árpád utca sarkán történt 
kerékpáros-személyautó bal-
esetemet látták, véres fejemet 
törölgették, vagy a helyszínen 
tartózkodtak. Jelentkezés a 06-
20/4537-139 vagy a 06-74/469-
915-ös telefonszámokon, vagy 
kérem hagyja meg elérhetőségét 
a Szuperinfó irodában, vissza-
hívom. Köszönettel: Magyaros 
János

régiség

Magas áron vásárolok régi búto-
rokat, festményeket, faliórákat, 
porcelánokat, hagyatékot. 74/435-
209.
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