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

Ajánlatunk 2017.03.31-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben!

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

Komplett szemüveg 
egyfókuszú, vékonyított lencsével

14.990 Ft
multifokális lencsével

28.990 Ft

Acélszerkezetes

bomstal garázsok

megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

www.bomstal.hu
mm

kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól

220.000 Ft-tól

*11 színben színből választhat.  Az akció érvényes 2017. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

160.000 Ft-tól
*
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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

Elindult az úgynevezett 
elektronikus egészségügyi 
szolgáltatási tér (eeszt) éles 
próbaüzeme, az ellátó intéz-
ményeket, orvosokat, gyógy-
szerészeket a betegadatokkal 
összekapcsoló rendszer növe-
li a betegbiztonságot.

Az eeszt-nek köszönhetően 
a beteggel kapcsolatos min-
den fontos információ azon-
nal rendelkezésére áll az or-
vosnak, a gyógyszerésznek, 
és segítségével könnyen meg-
ismerheti a teljes betegutat. 

 Az Állami Egészségügyi El-
látó Központ (ÁEEK) irányí-
tásával kifejlesztett, felhőa-
lapú elektronikus rendszer 
összekapcsolja egymással a 
kórházi, a járóbeteg- és a há-
ziorvosi ellátást, a gyógyszer-
tárakat, a mentőszolgálatot, 
az ágazatirányítást és a lakos-
ságot. Az eeszt-hez két portál 

tartozik, az ágazatin keresz-
tül a kezelőorvosok, a gyógy-
szerészek láthatják az adott 
beteg egészségügyi adatait - 
egyebek mellett a betegutat, 
az esetleges allergiát, a labor-
eredményeket és más ellátási 
dokumentumokat -, de csak 
azokat, amelyekre végzett-
ségük és munkahelyük fel-
jogosítja őket, továbbá ame-
lyek hozzáférését a beteg nem 
tiltotta le.

 A www.eeszt.gov.hu cí-
men elérhető lakossági por-
tálra ügyfélkapus hozzáférés 
birtokában, a saját TAJ-azo-
nosító megadásával lehet 
belépni. 

Tesztidőszakban az új elektronikus 
egészségügyi szolgáltatás
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Napraforgóban és kukoricá-
ban 8-10 kg/ha dózisban hasz-
nálható fel, a vetéssel egy menet-
ben mikrogranulátum szóróval 
kijuttatva. Ez a mennyiség tö-
kéletes védelmet ad a talajlakó 
kártevők ellen, nem csak a mag 
mellett, hanem attól távolabb is, 
ahová a talajszemcsék között a 
gáz szétáramlik. (Meg kell azon-
ban jegyezni, hogy az engedé-
lyezett dózisban a kukoricabo-
gár lárva elleni hatékonysága 
nem elegendő.) Ez a hatás a talaj 
felszínén is megjelenik, így az ott 
lévő lombkártevőket is gyéríti, a 
vetést követő hetekben.

A nagyobb gyökértömeg és 
a magasabb hozam elérése ér-

dekében használjunk mikrog-
ranulált startertrágyát a vetés-
sel egy menetben. A Radistart 
Algit a vetőgép mikrogranulá-
tum adagolójával juttatható ki. 
Ezek a startertrágyák a magas 
nitrogén, foszfor és cink tartal-
muknak köszönhetően gyors 
kezdeti fejlődést biztosítanak 
a növények számára. A növé-
nyek erőteljesebb gyökeret 
fejlesztenek, jobban átvészelik 
az aszályos időszakokat, és ter-
méstöbblettel hálálják meg a 
ráfordítást.

A növénytermesztők körében 
felmerült a kérdés, hogy milyen 
módon lehet egyszerre a vetés-
sel egy menetben megoldani a 

startertrágyázást és a talajfertőt-
lenítést is. Az FMC-Agro Hungary 
Kft. erre a célra egy új lehetősé-
get biztosít a termelők számára.

A Kentaur 5 G talajfertőtlení-
tő és a Radistart Algit startert-
rágya 1:1 arányú keverését az 
FMC-Agro Hungary Kft. elvég-
zi, a keverék 20 kg-os zsákban 
kerül kiszerelésre, egy zsák egy 
hektár napraforgó vagy kukori-
ca kezelésére ajánlott.

Ezzel a Kentaur 5 G és Radis-
tart Algit keverékkel a vetéssel 
egy menetben védekezhetünk 
a talajlakó kártevők ellen, ame-
lyek jelentős tőpusztulást okoz-
hatnak, illetve erőteljes, gyors 
kezdeti növekedést biztosítha-
tunk növényeinknek, amelyek 
így jobban ellenállnak a kárte-
vőknek és az időjárás szélsősé-
geit is könnyebben átvészelik.

Kentaur 5G talajfertőtlenítő 
+ Radistart Algit starterműt-
rágya 1:1 arányú keverék mi-
előbbi beszerzése érdekében 
keresse a terméket és érdek-
lődjön kereskedőjénél!

Az FMC-Agro Hungary Kft. a talajlakó kártevők elleni kezelé-
sére fejlesztette ki és ajánlja a Kentaur 5 G talajfertőtlenítő 
mikrogranulátumot. A termék hatóanyaga 50 g/kg klórpi-

rifosz, amely jól ismert kiváló rovarölő hatóanyag, gyakorlatilag 
a hatáshelyen előforduló összes kártevő ellen hatékony, gyors és 
biztonságos védelmet ad. A Kentaur 5 G-ben lévő klórpirifosz ha-
tóanyag kontakt gyomor és gázosodó idegméreg a növénybe nem 
szívódik fel, gázképződésével fejti ki hatékonyságát. 

www.fmcagro.hu

Aktuális
Orvhalászokat fogtak Döbröközön
Három kurdi férfit hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség. A 45, a 35 és a 22 éves 
férfi a nyomozás adatai szerint egy Döbrököz külterületén lévő halastónál merítőszák 
használatával különböző fajtájú halakat fogott ki és akart eltulajdonítani, azonban a 
halastó egyik tulajdonosa tetten érte őket. A férfi az elkövetők által kifogott, körülbelül 
60 kilogramm halat visszadobatta a tóba. Bővebben: www.infodombovar.hu
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További álláshirdetéseket 
olvashat a 6. oldalon.

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves 

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft, 
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
INGYENES SZÁLLÁSSAL

Okostelefonnal összemosódik a munka és a magánélet
Az okostelefonokon az állandó online jelenlét miatt egyre jobban összemosódnak a munka és a magánélet 
határai, a dolgozó felnőtt magyar internetezők 86 százaléka használ okostelefont, és 78 százalékuk dolgo-
zik szabadidejében is alkalmanként a telefonján - áll az eNet és a Magyar Telekom legfrissebb kutatásában.Álláspont
Amikor hirtelen álláskeresővé 
válunk, akkor a legtöbbször 
kétségbeesetten keressük az 
új lehetőségeket, szeretnénk 
minél előbb munkába állni. 
Sajnos azonban az álláske-
resési időszak több hónapig 
is elhúzódhat, a tartalékaink 
folyamatosan fogynak és ez 
még inkább feszültebbé tesz 
bennünket. Annak érdeké-
ben, hogy könnyítsük a hely-
zetünket és ne váljon ez az 
időszak annyira nyomasztó-
vá, érdemes megnéznünk, 
hogy jár-e nekünk (régi ne-
vén) munkanélküli segély.

Ki jogosult álláskeresési 
járadékra?
A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat tájékoztatása alap-
ján az alábbi személyek jogo-
sultak a járadékra:

• álláskereső, és
• az álláskeresővé válását 

megelőző három éven belül 
legalább 360 nap jogosultsági 
idővel rendelkezik (tehát leg-
alább 360 napig dolgozott), és

• kereső tevékenységet 
nem folytat, tehát munkavi-
szonyban nem áll, és

• vállalkozói tevékenységet 
sem folytat, és

• munkát akar vállalni, de 
önálló álláskeresése nem ve-
zetett eredményre, és

• számára a foglalkozta-
tási szerv sem tud megfele-
lő munkahelyet felajánlani.

Hol lehet kezdeményezni?
A lakóhelyünk szerint illeté-
kes munkaügyi központba 
kell elmennünk.

Milyen adatok szükségesek 
az igényléshez?
Ahhoz, hogy bekerüljünk a 
nyilvántartásba, az alábbi 
dokumentumokat kell ma-
gunkkal vinnünk: személyi 
igazolvány, lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcím-
kártya), taj kártya, adó igazol-
vány, iskolai, illetve szakkép-
zettséget igazoló okirat/ok.

Amennyiben jogosultak va-
gyunk az ellátásra, a fentiek 
mellett ne hagyjuk otthon:
Igazolás a vállalkozói igazol-
vány visszaadásáról/vállal-
kozói tevékenység megszün-
tetéséről, OEP igazolvány, 
bankszámlaszám (ha van), 
igazolólap az álláskeresési 
járadék és segély megálla-
pításához, tartozásigazo-
lás, jövedelemadó adatlap 
a munkaviszony megszün-
tetésekor, a 2010. január 
1-je előtt megszűnt mun-
kaviszonyok esetén: Igazo-
lólap a munkanélküli-jára-
dék megállapításához című 
nyomtatvány (eredeti aláírt 
példánya).

Kinek jár álláskeresési járadék?
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Ács-tetőfedő munkák, régi és 
új tetők, teraszok készítése, cse-
repezés, csatornázás, gipszkar-
tonozás. Ingyenes felméréssel, 
anyagbeszerzéssel. 06-30/346-
9871, 06-74/461-284.

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

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

Szippantást vállalok Dombó-
vár 50 km-es körzetében ked-
vező árakkal. Tel.: 06-30/640-
1616

Villanyszerelést, bádogozást 
vállalok hétvégén is. Kis munká-
kat is! Tel.: 06-20/4177-177.

Daruzás 30 tonnáig 06-30/640-
1616, fuvarozás önrakodós 
autóval 06-30/240-1419. BU-
DA-FU Kft.

Tűzifa és ágfa kapható. Érd.: 
06-20/483-4659

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

tÁrskeresés

38 éves srác társat keres hűség-
ben és megértésben. Leveleket 
„Rózsa” jeligére a Szuperinfó 
Reklámirodába várom.

34 éves helyes férfi barátnőjét 
keresi komoly kapcsolatra. Tel.: 
06-30/331-7816

JÁrMŰ

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

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

ÁllÁs

Keszthely, Mámor Bár munka-
társakat keres. Konzumlányok 
jelentkezését várom. Magas 
kereseti lehetőség. Szállás meg-
oldott. Érd.: +36-30/3313-997

Végzettséget nem igénylő 
könnyű, középnehéz fizikai mun-
kára női, férfi jelentkezőket kere-
sek. 06-30/467-2059

Nettó 175-200 ezer Ft közötti 
bérrel, igyenes, kulturált szál-
lással vagy albérlettámogatással 
Nyugat-Dunántúlra hosszú távra 
gyári betanítottakat és szakmun-
kásokat felveszünk. Tel.: +36-
20/284-0698., +36-30/282-6263 
engedélyszám: 49765-1/2008-
5100595

Autóipari szolgáltató vállalat 
országosan hosszú távú mun-
kára minőségellenőröket, beta-
nított munkásokat, varrónőket 
keres. Juttatások. 150-200 
eFt. nettó/hó+ szállás, mun-
karuha, negyedéves bónusz, 
fizetési előleg. Érd: hr@fentisg.
eu 06/20-277-1070.

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

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

Villanyszerelő munkatár-
sakat keresünk, környékbeli 
munkákra. Fizetés megegye-
zés szerint. Érdeklődni: 06-
30/640-2039

Nagyberki telephelyünkre 
raktárosi-alkatrész értékesítő 
munkakörbe munkatársat kere-
sünk. Fényképes önéletrajzokat 
a berkibonto@gmail.com címre 
várjuk.

CO hegesztőket keresek dom-
bóvári munkahelyre. Tel.: 06-
70/650-1236

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

Ausztriai szőlőmunkára kere-
sünk férfi munkaerőt. Fény-
képes önéletrajzokat várjuk: 
munkapeterffy@gmail.com. +36-
30/369-9201

Tékesen 3 szobás ház 2600 m2 
telekkel, istállóval, gyümölcsös-
sel eladó. Tel.: 06-30/281-2098

Marcali legszebb helyén pano-
rámás, 2730 m2 zártkerti szőlő-
hegy présházzal sürgősen eladó 
vagy művelésre átadó. Villany 
van, víz beköthető. 06-30/3377-
800

Csikóstőttősön 1800 m2 szán-
tó eladó. Érd.: 74/464-289 18 
óra után

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

kiaDÓ

Gunarasi, 32 m2-es, erké-
lyes apartman albérletbe kiadó 
májustól hosszú távra. 06-
30/755-2345

sZOlgÁltatÁs

Építési költségvetés bank-
hitelhez, biztosítóhoz, pályá-
zathoz. Vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek. http://
grandeingatlan.hu, 30/250-
6996

Horváth-Ablak: nyílászá-
rók, árnyékolóberendezések 
teljeskörű beépítése, javítása 
kőművesmunkával. 06-20/4038-
400, 06-20/336-0011

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

S z e n n y v í z s z i p p a n t á s . 
Deák Zsolt 06-30/9723-858, 
74/463-798 (üzenetrögzítő).

Dombóvár és környékén válla-
lok kőműves munkákat, hideg-
meleg burkolást, térkövezést, 
gipszkartonozást, hőszigetelést, 
festést. Tel.: 06-30/222-9175

ENERGETIKAI tanúsítás, 
tervezés, felújítás. Mózes 
István, építészmérnök. Tel.: 
06-70/3387-810, epito.energe-
tika@gmail.com

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

iNgatlaN DOMBÓVÁr

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-Szőlőhegyen nyu-
godt környezetben felújított, 
télen is lakható, cserép- és vas-
kályha fűtéses présház, pince 
melléképületekkel, gondozott 
szőlővel, gyümölcsössel, kony-
hakerttel, 1550 m2-es területtel, 
teljes felszereléssel eladó, vagy 
értékegyeztetéssel lakásra, nya-
ralóra, apartmanra cserélhető. 
Víz, villany, kövesút van. Érd.: 
06-20/421-93-07

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

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

iNgatlaN ViDék

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

Eladó Kaposszekcsőn, nyárosi 
hegyen 1200 négyszögölön prés-
ház (konyhával, tetőtér beépíthe-
tő), kert, szőlő, gyümölcsfák. Víz, 
villany van. Irányár: 750.000 Ft. 
06-74/464-196

Mágocs, Damjanich u. 36. 
háromszobás, gáz-vegyes fűté-
sű családi ház tehermentesen, 
egy tulajdonostól, áron alul 
eladó. Azonnal beköltözhető. 
06-30/901-99-38 

Mágocson eladó 120 m2-es 
sorházi lakás. 3 szoba +2 fél-
szoba, összkomfortos, vegyes 
tüzelésű fűtéssel. Garázs, pince 
van. Tel.: 06-72/451-197, 06-
20/775-92-14

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-77-77

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

Bridgestone használt nyári 
gumik, 4 db 245x65x17 /pick up 
autókra/ 80.000 Ft/4 db eladók. 
Tel.: 06-20/259-1041
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Állat

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

Hízók eladók. Tel.: 06-74/485-
485

Fríz bikaborjak eladók. Tel.: 
74/467-119

Héthónapos németjuhász kan 
kutya eladó. Tel.: 06-74/463-
399

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

Gyönyörű, mélyalmos barna 
tyúk 649 Ft/db, ingyenes házhoz 
szállítással. 25 db-ra 2-ajándék. 
Jegyezhető: 06-70/776-3007

Csigaevő futókacsa és tojá-
sa, kakas, liba, vadkacsa eladó. 
Tel.: 06-20-931-77-09

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)

Személyre szabott angol nyelvi 
magánórák! Továbbfejlesztené 
angol tudását, nyelvvizsgára 
készül, gyermekének gondja van 
az angollal? Tel.: 06-30/540-
4057

Vegyes

Kukorica, búza és réti széna 
körbála eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 30/9562-815.

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

Pétisó 5-10-25 kg-os kisze-
relésben kapható. Dombóvár, 
Kórház u. 32. Tel.: 74/462-560

Mályva színű coloniál ágy + 
dohányzóasztal 2 fotellel meg-
kímélt állapotban 40.000 Ft-ért 
elvihető. Ugyanitt 2 Gabi heverő 
eladó. Tel.: 06-30/5319-704

Igavonó alacsony kápás lószer-
szám, 1 pár újszerű állapotban 
eladó vagy tűzifára elcserélhető. 
Tel.: 06-72/451-236 déli órák-
ban, 06-30/253-0986

IBC 1000 L-es, raklapos, 
műanyag tartály eladó akár 
kiszállítva is. 06-30/9472-430.

Fólia sátorhoz 7-8 m-es 
műanyag csövek, 10 db, egy 
olajégő termosztáttal, 6 kW-os 
hőtárolós kályha termosztát-
tal alkatrészenként is eladó. 
74/466-068

Nagybálás rétiszéna jó minősé-
gű eladó. Érd.: 06-30/490-2559

keresek

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

régiség

Magas áron vásárolok régi 
bútorokat, festményeket, falió-
rákat, porcelánokat, hagyatékot. 
74/435-209.

Régiségkereskedő venne öreg 
bútorokat, disznóvágási felsze-
reléseket, zomácedényeket, 
hastokot, fateknőt, üvegballono-
kat, műanyag hordót, spalettát, 
zsalugátert, porcelánokat, öreg 
tollat, ócskavasat/. Tel.: 06-
30/322-55-83
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