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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

Ajánlatunk 2018.03.31-ig érvényes. Részletekért érdeklődjön az üzletben!

Komplett szemüveg 
egyfókuszú, vékonyított lencsével

14.990 Ft
multifokális lencse

50% kedvezménnyel

De mi is az a multifokális 

lencse? Jöjjön el és 

megmutatjuk Önnek!



2 2018. március 1.

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 8-15 óráigÉletmód
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Március 19-ig igényelhető az 
adó bevallás tervezetének postázása
Március 19-én éjfélig kérhetik a 

személyi jövedelemadó bevallási 

tervezetének postázását azok, akik-

nek nincsen ügyfélkapu regisztrá-

ciójuk, és tavaly nem voltak egyéni 

vállalkozók – hívta fel a figyelmet a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A  NAV idén is külön kérés nélkül au-
tomatikusan elkészíti az adóbevallás ter-
vezetét azoknak, akikről munkáltatói, ki-
fizetői adattal rendelkezik. Az elkészült 
tervezeteket április 30-ig küldik el postán 
azoknak, akik igénylik.

A kérelmet be lehet nyújtani SMS-ben 
a 06 (30) 344-43-04-es telefonszámon, a 
NAV honlapján elérhető webűrlap (www.
nav.gov.hu/eszja/eszja) kitöltésével és te-
lefonon a 1819-es infóvonalon. Lehet kér-
ni a bevallás tervezetének kiküldését a 

NAV előzetes regisztrációt és azonosítást 
igénylő Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző 
Rendszerén keresztül, az ingyenesen hív-
ható 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon, 
postai úton kötetlen levél formájában és 
a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVK-
nyomtatványon, vagy személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatain is.

SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az 
adóazonosító jelet és a születési dátumot 
kell elküldeni. Egy telefonszámról bár-
mennyi adóazonosító jelre igényelhető a 
tervezet postázása.

Kiemelték, hogy annak sem kell aggód-
nia, aki lecsúszik a március 19-ei határidő-
ről, mert május 22-ig személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási 
tervezetének kinyomtatását. Emellett az 
adózó bármikor nyithat ügyfélkaput, mel-
lyel adóbevallási tervezetét a www.nav.
gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról 
elérhető “eSZJA Portálon” azonnal megte-
kintheti.

A személyi jövedelemadó 1+1 száza-
lékának felajánlásáról május 22-ig lehet 
rendelkezni, a korábbi évekhez hasonló-
an elektronikusan és papíron is. 

(MTI)
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 interjúra felutazás támogatása
 nt 150-200 ezer Ft kereseti 
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Feladatok:
• Elektronikai termékek összeszerelése
• Gyártósorok kiszolgálása
• Automata beültető gépsor kezelése

Elvárások:
• Min. 8. általános iskolai végzettség
• Tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Hosszú távú munkalehetőség
• Béren kívüli juttatások
• (Cafeteria, munkaköri pótlék, prémium)
• Munkavállalóinknak balesetbiztosítás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉGGEL PÁLYAKEZDŐK
ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK
Összeszerelő operátor   Anyagmozgató, raktári anyagmozgató
Gépkezelő   Teszter karbantartó   Minőségellenőr   Targoncavezető

Előny:
• Hasonló területen szerzett szakmai 

tapasztalat

Munkavégzés helye:
• Somogy megye, Tab

Bővebb információ:
+36 20 555 3314, +36 20 327 2111, 

tab@trenkwalder.com

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492

06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

További álláshirdetéseket 

olvashat a 6. oldalon.

Munkatársat keres? Hirdesse nálunk! 
Akár azonnali megjelenéssel a www.infodombovar.hu 
portálon az állásajánló rovatban (Facebook megosz-
tásokkal) és a Dombóvár és Körzete Szuperinfóban az 
Állásbörze rovatban (17.000 példányban)Állásbörze
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JÁRMŰ 

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

Készpénzért autóját, teherau-
tóját magvásárojuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777

OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendég látás-
szervező, Vendég látó üzletveze-
tő, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/637-4750. www.miner-
vakft.hu (E-000909/2014/A001-
A011)

Kaposvárhoz közel, Nagy ber-
kiben, 6139 m2-es szőlőhegyen 
szőlő, gyümölcsös gazdasági 
épülettel eladó. Méhészeknek, 
vadászoknak megfelelő. Ir.ár: 1,1 
M Ft, Érd: 82/423-326 

Keresek eladó balatoni vízközeli 
ingatlant! Tel.: 30/600-7880

Kaposszekcsőn egy 80 m2-es, 
3 szobás, összkomfortos, gáz-
fűtéses családi ház, új tetővel, 
garázzsal, melléképületekkel, 
nagy telekkel eladó. Iár: 5,8 MFt. 
Érd.: 06-30/871-7689

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

KIADÓ 

Albérletbe kiadó 2 szoba, kony-
ha, fürdő. Érd.: 06-30/886-0865

Külön bejáratú, berendezett 
albérlet kiadó egy becsületes, 65 
év körüli, egyedül élő hölgynek. 
06-30/7178-263

SZOLGÁLTATÁS 

AVON, AMWAY termékek 
rendelhetők Dombóváron. Tel.: 
06-70/635-2949

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

Kft. keres azonnali kezdéssel 
CO-hegesztőket és szerkezetla-
katosokat Nagykanizsára. Nettó: 
1500 Ft órabér. Szállítás, szál-
lás, napi előleg megoldott. 06-
30/681-9655.

Mágocsi sörözőmbe pultost fel-
veszek heti 40 órás munkarend-
del. Érd.: 06-20/476-6910

Ügyintézőt keresünk. Jelent-
kezés: Maártech Informatika, 
Dombóvár, Pannónia út 48. Tel.: 
06-74/565-720

Hosszú távú, tartós, bejelentett 
fizikai munkára megbízható mun-
katársat keresek. 06-30/467-
2059

INGATLAN DOMBÓVÁR 

Eladó Dombóváron a Vasút 
soron 2 szobás, 67 m2-es lakás 
udvarral, kerttel. Iár: 3,5 MFt. 
Érd.: 06-20/4892-912

Újdombóvár felső részén kere-
sek lehetőleg felújításra szoruló 
házat készpénzes, azonnali meg-
vételre. tel.: 06-30/8920-847

Dombóvár-Szőlőhegyen Dáró 
utcában 1042 m2 közművesített 
építési telek reális áron eladó. 
06-20/212-3610

2,5 szobás, erkélyes, magasföld-
szinti, nyílászáró cserélt, hőszige-
telt,  belvárosi lakás eladó. Tel.: 
06-30/292-3313 15 óra után

Dombóvár belvárosban 250 m2-
es, polgári ingatlanban üzlethely-
ség +3 szobás, összkomfortos 
lakás működő üzlettel azonnali 
költözéssel sürgősen eladó vagy 
kiadó. CSOK, hitel igénybevehe-
tő. Irányár 21 MFt. 06-30/901-
9938

INGATLAN VIDÉK 

Kaposvárhoz közel, Nagyber-
kiben 110 m2-es családi ház 
szuterinnel, ház alatti garázzsal, 
ipari árammal eladó. Ir.ár: 9 MFt, 
Tel.: 82/423-326

Ha fodrászra van szüksége, hív-
jon bizalommal, Dombóváron és 
vonzáskörzetében házhoz meg-
yek. Tel.: 06-30/467-4235

Televízió javítást vállalok, 
LCD-t, hagyományost, 
Dombóvár-Szőlőhegy, 06-
74/465-669, 06-30/6627-813, 
06-30/2981-697, Molnár

ÁLLAT 

8 hetes labrador kiskutyák oltva, 
féregtelenítve eladók. Tel.: 06-
20/464-7199

Malacok, süldők eladók. Tel.: 06-
20/228-0949

Előnevelt csirke megrendelhető. 
Vörös kettőshasznú 410 Ft/db. 
Master-kendermagos-kopasz-
nyakú 425 Ft/db.Fehér húshibrid 
460 Ft/db. Ellenőrzött, vakciná-
zott állományból, szállítással. 06-
20/9391-895, 06-20/5494-822

3 db HF vemhes tehén eladó 
júliusi elléssel, valamint 1 db HF 
vemhes üsző. Tel.: 06-30/2043-
621

13 anyabirka, 1 kos, 9 húsvéti 
bárány, 2 póni, libák, kacsák, 
king galambok eladók Szakcson. 
Tel.: 06-30/473-7081

8 hetes kuvasz kiskutyák eladók. 
Tel.: 06-30/4845-629

Yorkshire-Terrier kiskutyák oltva, 
féregtelenítve, 3 db, 8 hetesen 
eladók. Érd.: 06-30/657-1635, 
Dombóvár

ÁLLÁS 

Munkatársat keresünk autóalkat-
rész számítógépes rendszerű rak-
tározására a nagyberki autóbontó 
telephelyére. Karosszérialakatos 
és autószerelő végzettség előny. 
Önéletrajzokat a berkibonto@
gmail.com címre várjuk.

CO-hegesztő munkatársat kere-
sünk vállalkozásunk mágocsi 
telephelyére. Érd.: +36-20/341-
4833

Keresünk 1 fő dolgozni akaró 
teherautó sofőrt. Hetelős munka-
idő, mozgópadlós szerelvényre, 
C-E kat., GKI kártya. Tel.: 06-
20/979-1934

CNC gépkezelőt, esztergályost, 
maróst keresünk vidéki munka-
helyre (Győr mellé, ottlakással). 
Érd.: +36-30/937-4157

Fényezőket keresünk ipari fénye-
zéshez vidéki munkahelyre (Győr 
mellé, ottlakással) Érd.: +36-
30/937-4157

Ingatlaniroda alkalmazottat 
keres fő,- vagy másodállásban 
(alapbér+ jutalék). 06-30/650-
6088.

Végzettséget nem igénylő, 
össze szerelői munkalehetőség 
Kaposváron, Dombóvárról céges 
buszjárattal. Érdeklődni a 20/330-
1072, illetve a 20/229-8062

Betanított dolgozókat keresünk 
Győr-Moson-Sopron megyei 
partnerünkhöz. Magas bér, 
ingyenes, szép szállás, utazás 
térítés. 06-30/511-4219.

CO hegesztőket és hegeszteni 
tudó szerkezetlakatosokat kere-
sünk vidéki munkára (Győr mellé, 
ottlakással) Érdeklődni: +36-
30/337-4157

Felvételre keresünk 1 fő bér-
számfejtőt dombóvári irodába. 
Jelentkezni: hegyi.angela81@
gmail.com
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RÉGISÉG 

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

TÁRSKERESÉS 

Csinos, egyedülálló, komoly 
szándékú,  20-30 év körüli 
hölggyel ismerkednék. 30-as, 
káros szenvedélyektől mentes 
férfi vagyok. 30/540-8945.

39 éves, sportos srác társat 
keres hűségben, megértésben,  
őszinteségben. Leveleket „Lila 
orchideák” jeligére a Szuperinfó 
Reklámirodába várom.

VEGYES 

Bontott kisméretű tégla és 
sa mott tégla több méretben 
50 %-os áron eladó. Tel.: 06-
20/242-6020

KERESEK 

Palackot vásárolok (PB, ipari 

gáz). Tel.: 06-20/9275-689.

VEGYES 

Elektromos talpmasszírozó és 

székre helyezhető hátmasszírozó 

olcsón eladó. Érd.: 06-72/333-

278.

Búza, kukorica és napraforgó 

zsákolva eladó, szállítás megold-

ható. Tel.: 06-30/9562-815

XT-3-as tárcsa újszerű állapot-

ban eladó. Érd.: 06-74/461-632, 

06-20/200-5458

Vásárolnék lakatos, bádogos 

gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 

gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 

műszerészesztergát, marógé-

pet, kompresszort, invertert, kis 

gépeket. 06-70/624-5475
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