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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

Szemrevaló ajánlatok!
Egyfókuszú komplett szemüvegek

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

Ajánlatunk 2017.03.31-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben!

Vékonyított lencsével
Választható keret:

 Viewoptics

40 600 .- helyett 14 990 .-

HOYA vékonyított lencsével

59 990 .- helyett 41 990 .-

Extra rétegek: 
 Felületkeményített 
 Szenny- és párataszító 
 Tükröződéscsökkentő

Választható keretek:  
 Viewoptics  
 Avanglion 
 Aboriginal

Fényre sötétedő 
HOYA vékonyított lencsével

89 990 .- helyett 49 990 .-

Extra rétegek: 
 Felületkeményített 
 Szenny- és párataszító 
 Tükröződéscsökkentő

Választható keretek:  
 Viewoptics  
 Avanglion 
 Aboriginal

Legjobb 

ár!

Választható keretek:  

 2017.03.31-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben! 2017.03.31-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben!

Választható keretek:  

 2017.03.31-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben! 2017.03.31-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben!

Választható keretek:  

Legjobb 

ár/érték
arány!

Választható keretek:  Választható keretek:  

Extra 

rétegek!
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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



�2017. március 2.

Benőtt köröm kezelése 
orvosi beavatkozás nélkül
A 3TO SPANGE-t benőtt 
köröm szabályozására 
használjuk a jól bevált 
fogszabályozás mintájára. 

Forradalmian új megol-
dás azoknak, akik hónapok, 
akár évek óta szenvednek a 
benőtt köröm fájdalmaitól. 
Ennek a kezelése nagyon sok 
esetben a sebészeten végző-
dik, ahol drasztikus sebésze-
ti beavatkozással eltávolít-
ják a köröm egy részét vagy 
akár az egész körmöt. A leg-
rosszabb esetben lézeres be-
avatkozásra kerül sor, mely a 
köröm deformálódott növe-
kedését eredményezheti. 

A munkám lényege, 
hogy ezen problémás lá-
bak speciális kezelésével 
(3TO Spange, Podofix aktív 
Spange, Combiped Spange) 
az orvosi beavatkozás elke-
rülhető! A technika nagyon 
bevált módszere a benőtt 
körömnek, a folyamatos hú-
zó hatás megszünteti a kö-
römbenövést. A terápia a 
köröm természetes növeke-
dési irányát állítja helyre. A 
benőtt köröm felemelésével 
azonnali fájdalomcsökke-
nés érhető el, így a páciens 
általános közérzete is javul. 
Gyerekeknek is!
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25 éve a Pashánál…
Lukácsné Besztercei Aranka 
A 25 éves Pasha Kft. kezdete óta 
a cégnél dolgozik. Ott volt a kez-
deteknél, és a mai napig a csapat 
egyik meghatározó tagja. Maxima-
lizmus, kitartás, emberség – Ő Ari.

Megkértem, hogy meséljen egy ki-
csit erről az időről és a Pashához fűző-
dő kapcsolatáról. Ilyenkor rendszerint 
feszélyezetten kezdenek hozzá, de Ari 
nem ilyen. 
– Mindenképp pozi tívat írj a történe-
temből, mert jól érzem itt magam! – ka-
pom az utasítást. 

– Hogy kerültél ide?
– Amikor a franciák megvették a 
Mokötöt, akkor engem is átvettek és az-
óta itt vagyok.  Akkor nagy erőbedo-
bással álltunk neki az új feladatoknak. 
Mindent meg akartam tanulni 1 hét 
alatt, hogy 120%-os legyen a teljesítmé-
nyem, persze volt, ami lassabban ment, 
de sikerült. Sok műveletet csináltam és 
végül kapcsozni ültettek át. Nagyon ne-
hezen tanultam be. Rengeteget köszön-
hetek az akkori betanítók és vezetők tü-
relmének. 

– Mit gondoltatok akkor a jövőről?
– Biztos jövő állt előttünk. Egyfajta lét-
biztonságot adott számunkra, hogy a 
franciák átvettek minket. Minden esz-
közt, segítséget megkaptunk már ak-
kor is. Nap mint nap támogattak a tü-
relmükkel, kitartásukkal. 

– Mi az, ami itt tart már 25 éve?
– Sokan jöttek-mentek a kezdetek óta. 
Hogy én miért maradtam itt mégis? Sok 
munkahelyem volt előtte, nem gondol-
tam, hogy itt maradok ennyi ideig. Több-
ször felmerült, hogy váltanék. Felvéte-
liztem más varrodákba is, ahol egy nor-
mális széket nem tudtak adni nekem, se 

egy tűt, ha cserélni kellett, úgyhogy azt 
mondtam magamnak, hogy szó sem le-
het váltásról, amikor itt minden körül-
mény adott a jó munkavégzéshez. Tu-
dom, hogy biztos jövedelmem van. A mai 
világban meggondolandó, hogy ezt fel-
adja-e az ember. Nem szabad. Nemcsak 
az évek miatt, hanem az itteni légkör mi-
att sem. Nagyon jó munkatársaim voltak 
és vannak most is. Mindig sokat dolgoz-
tunk, de sokat is nevettünk.

– Milyen meghatározó emlékeid, 
élményeid vannak a Pashás évekből?
– Amikor a fiammal itt tudtunk lenni 
a mikulásünnepségen, az egy nagyon 
szép alkalom volt. A karácsonyi bulik, a 
családi napok. Amikor a szülinapomra 
képeslapot küldött a Pasha, vagy ami-
kor a faliújságon minden héten más idé-
zet volt kint – nagyon sokat jelentettek 
nekem. Vagy a 20 éves ünnepség, aho-
va nem akartam elmenni, és mégis egy 
boldogságos pillanat volt. 

– Mit gondolsz most a jövőről?
– Hálás vagyok ezért a munkahelyért. 
Ez egy pozitív, jó hely. Azt kívánom ma-
gunknak, hogy tudjunk helyt állni so-
káig még!

Schrekné Illés Szilvia

Személyszállítással 
foglalkozó cég

„D” kategóriával rendelkező 
AUTÓBUSZVEZETŐ

kollégákat keres Dombóvár 
és környező településeiről.

Jelentkezni lehet
a denso@homm.hu-n rövid 

önéletrajzzal vagy
a +36-20-215-6767-os

telefonszámon 
munkanapokon

09:00-17:00 óra között.

Állásbörze
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Állás
Dombóvári vállalkozásomba autó-
alkatrész kereskedelmi gyakorlattal 
eladót keresek. Jelentkezni SMS-ben, 
visszahívom: 06-30/881-3014
Végzettséget nem igénylő könnyű, 
középnehéz fizikai munkára női, férfi 
jelentkezőket keresek. 06-30/467-2059
Nettó 175-200 ezer Ft közötti bér-
rel, igyenes, kulturált szállással vagy 
albérlettámogatással Nyugat-
Dunántúlra hosszú távra gyári betaní-
tottakat és szakmunkásokat felveszünk. 
Tel.: +36-20/284-0698., +36-30/282-
6263 engedélyszám: 49765-1/2008-
5100595
Gépkocsivezetőt keresünk nagyber-
ki telephelyünkre! C, E kategóriás jogo-
sítvány, GKI kártya szükséges! Feladat 
még: raktárkezelés. +36-30/427-5154
Ruházati üzletbe kereskedelmi vég-
zettséggel  bolti eladót keresünk változó 
munkarendben. Fényképes önéletraj-
zot marybella@citromail.hu emailcímre 
kérem.
Németországi munkavégzésre, 
azonnali kezdéssel keresünk műszeré-
szeket, géplakatosokat gépek össze-
szerelésére. 06-20/268-2020.
Dombóvári férfi munkaerőt keresünk 
fizikai munkára. Tel.: 06-30/6366-056.

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, hőmeny-
nyiségmérős, központi fűtéses, felújított 
lakás eladó. Érd.: 06-30/559-7732, 06-
20/294-0075
Dombóvár, Kölcsey u. 23. alatti 150 
m2-es családi ház eladó 2907 m2 tel-
ken. Tel.: 06-30/421-3242
Építési telek Dombóváron központhoz 
közel, Zrínyi utcában eladó. 566 m2, 
gáz, víz, villany, szennyvíz bevezetve. 
Iár: 8 MFt. Érd.: 06-30/185-5575

INGATLAN VIDÉK

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

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

ÁLLÁS

Ausztriai Nightclub hostess munkára 
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
CO hegesztőket keresek dombóvári 
munkahelyre. Tel.: 06-70/650-1236
Keszthely, Mámor Bár munkatársa-
kat keres. Konzumlányok jelentkezé-
sét várom. Magas kereseti lehetőség. 
Szállás megoldott. Érd.: +36-30/3313-
997

Pénzügyi tanácsadó munkakörbe 
keresek önállóan dolgozni tudó, jó 
kommunikációs képességű, agi-
lis személyt. Minimum középfokú 
végzettség. Ingyenes képzési lehe-
tőség, magas juttatási csomag. 
Jelentkezését várom: bercekiza@
gmail.com +36-30/378-5040

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő- 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/650-6088
Temetkezési szolgáltató jogosítvány-
nyal rendelkező gépkocsivezetőt keres. 
Tel.: 06-30/396-4679.
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Kocsolán ház eladó új tetővel. Tel.: 
06-30/505-6771, 06-74/465-442
Eladó Kaposszekcsőn, nyárosi 
hegyen 1200 négyszögölön présház 
(konyhával, tetőtér beépíthető), kert, 
szőlő, gyümölcsfák. Víz, villany van. 
Irányár: 750.000 Ft. 06-74/464-196
Szentgáloskéren, Mernye felé főút 
mellett 14.765 m2  külterületi telek 
eladó. 3% ép. Irányár 7,5 MFt 06-
70/408-2893, +36-70/4082 893 www.
ingatlan.com/22993583

TÁRSKERESÉS

38 éves srác társat keres hűségben és 
megértésben. Leveleket „Rózsa” jeligé-
re a Szuperinfó Reklámirodába várom.

ÁLLAT

Malacok, süldők eladók. Tel.: 06-
20/370-36-62
Előnevelt csirke kiszállítással. Sárga 
400.-/db, sárgahús, kendermagos 420.-
/db, húsfehér 450.-/db. 06-20/9391-
895.
Fiatal baromfiak eladók: törpe tyúkok, 
hagyományos jellegű, jól tojó tyúkok 
és gyöngyösök, kakasokkal reális áron 
Dombóváron. Tel.: 06-70/510-2227
Malacok, süldők eladók. Tel.: 06-
20/228-0949
150-200 kg-os hízók eladók. Tel.: 06-
30/2043-621
Középtermetű, házőrző kutyát ven-
nék féléves kortól. Tel.: 74/461-887
Hízók eladók. Tel.: 06-74/485-485

JÁRMŰ

Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függetlenül. 
Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-
77-77
Simson motort vásárolnék, más régi 
motor is érdekelhet, üzemképtelen is. 
06-20/351-3711
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

2,20 cm széles, rögtörős gyári kombi-
nátor eladó. Irányár: 135.000 Ft. Tel.: 
06-30/328-9697, 74/464-413

SZOLGÁLTATÁS

Építési költségvetés bankhitel hez, 
biztosítóhoz, pályázathoz. Vállal ko-
zóknak, magánszemélyeknek. http://
grandeingatlan.hu, 30/250-6996

Horváth-Ablak: nyílászárók, árnyé-
ko ló be ren de zé sek teljeskörű beépí-
tése, javítása kőművesmunkával. 06-
20/4038-400, 06-20/336-0011

ENERGETIKAI tanúsítás, tervezés, 
felújítás. Mózes István, építészmér-
nök. Tel.: 06-70/3387-810, epito.
energetika@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Szippantást vállalok Dombóvár 50 
km-es körzetében kedvező árakkal. 
Tel.: 06-30/640-1616

Tűzifa és ágfa kapható. Érd.: 06-
20/483-4659
Daruzás 30 tonnáig 06-30/640-1616, 
fuvarozás önrakodós autóval 06-
30/240-1419. BU-DA-FU Kft.

OKTATÁS

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

VEGYES

Kukorica, búza és réti széna körbá-
la eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 
30/9562-815.
Eladó 2 + fél fiókos fagyasztó, mikro-
hullámú készülék, nagyképernyős tv 
kifogástalan állapotban, jutányos áron. 
Érd.: 06-74/464-749
Takarmányborsó eladó. Tel.: 06-
20/458-0036
2 szekrénysor, 2 kinyitható rekamié, 
nagy franciágy 2 éjjeliszekrénnyel, 2-2 
db fotel, Salgó tűzhely, konyhaasztal, 
5x5-ös akác karók, szélezett akác desz-
ka eladó. 74/468-031
Stihl 170 1 db, 3 méteres satupad 
1db + 150 mm satu eladó. Érd.: 06-
20/984-8277
Pétisó 5-10-25 kg-os kiszerelésben 
kapható. Dombóvár, Kórház u. 32. Tel.: 
74/462-560

KERESEK

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). 
Tel.: 06-20/9275-689.
Dióbelet vásárolnék, héjasat is, akár 
nagyobb mennyiséget. Házhoz megyek. 
06-30/2143-817.

Birkacsengőt, lócsengőket, mar-
hakolompokat, juhászkampókat, pity-
kéket, tanyaberendezéshez régiséget, 
hagyatékokat vásárolok. Érd.: 06-
30/979-9529
Tanúkat keresek! Várom azon két 
kedves, idős hölgy ill. további szem-
tanúk jelentkezését, akik 2016. 10. hó 
14-én 10.45 perckor Dombóváron a 
Pannónia és az Árpád utca sarkán tör-
tént kerékpáros-személyautó balese-
temet látták, véres fejemet törölget-
ték, 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, visszahívom. 
Köszönettel: Magyaros János

RÉGISÉG
Magas áron vásárolok régi bútorokat, 
festményeket, faliórákat, porcelánokat, 
hagyatékot. 74/435-209.
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