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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

Női és férfi márkás design 

szemüvegkeretek
20.000 Ft helyett 

3.990 Ft-ért

Ajánlatunk 2019.02.28-ig érvényes. 
Részletekért érdeklődjön az üzletben!

ÓRIÁSI TÉLI LEÁRAZÁS!
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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 8-15 óráigÉletmód

A mobilozás miatt vezető 
probléma lesz a nyaki 
gerinc megbetegedés

A mobiltelefonokat előrehajtott fejjel kell nézni, ami 

prognosztizálja, hogy a következő 20-30 év vezető 

problémái a nyaki gerinc megbetegedései lesznek, és 

ez a fiatalokat, tinédzsereket kifejezetten érinti

– mondta Erbszt András, a DoctorFit Gerincambulancia alapítója, 
vezető főorvosa szombaton az M1 aktuális csatornán.

A szakorvos azt mondta, látni egy tendenciát: ahogy az embe-
rek egyre kevesebbet mozognak, kevesebb fizikai aktivitást vé-
geznek és kevesebb a fizikai munkájuk is, annál több lesz a moz-
gásszervi betegség, ezen belül pedig ugrásszerűen megnő a ge-
rincpanaszok száma.

Tapasztalatai szerint a kopásos eredetű gerincproblémák, ame-
lyek a felnőttkor derekára kellene, hogy datálódjanak, időnként 
megjelennek már tinédzserkorban, de 18 éves kor körül „bőven” 
találkoznak ilyen betegekkel.

Erbszt András ismertette: a kopásos elváltozások gyakran visz-
szafordíthatatlanok, de a panaszok, tünetek „az esetek döntő több-
ségében” megszüntethetők, így a beteg életminősége javítható.

Szólt arról is, hogy a fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők 
bizonyos esetekben fontos részei a kezelésnek, de az élethosszig 
tartó, rendszeres aktivitás rendkívül fontos ahhoz, hogy minél ke-
vesebb gerinc- és mozgásszervi panasszal éljenek az emberek.

www.infodombovar.hu
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Február közepéig mindenki megkapja a 

tavalyi jövedelme és esetleges önkén-

tes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági 

vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után 

a munkáltatói, kifizetői és pénztári iga-

zolásokat – közölte a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (NAV).

Kiemelték: az igazolások alapján ellenőriz-
hető az szja-bevallási tervezet és érvényesít-
hető az adó-visszatérítés, ha a levont adóelő-
leg meghaladta a fizetendő adót.

Akinek van ügyfélkapuja, az automatiku-
san elkészített adóbevallási tervezetet márci-
us 15-től elérheti a NAV honlapján vagy a ma-
gyarorszag.hu kormányzati portálon – ismer-
tették. Ügyfélkapu-hozzáférést a NAV ügyfél-
szolgálatain és a kormányhivatalokban lehet 
igényelni.

A tervezet postázását a NAV-tól március 18-
áig lehet kérni sms-ben, a NAV honlapján el-
érhető űrlapon vagy formanyomtatványon le-

vélben, kötetlen formában adóazonosító jel és 
születési dátum megadásával, a NAV telefonos 
tájékoztató rendszerein keresztül, valamint 
személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is.

A postázni kért tervezeteket a NAV tértive-
vényesen, április 30-ig küldi el az igénylők-
nek. Aki elmulasztja a március 18-i határidőt, 
már csak személyesen, az ügyfélszolgálato-
kon kérheti a papíralapú tervezetet. MTI

NAV: február közepéig mindenki 
megkapja a munkáltatói igazolásokat

Egyre gyakoribb 
a zöld hályog

Egyre gyakoribb a 

zöld hályog (glau-

kóma), ami egy 

észrevétlenül kiala-

kuló betegség, így 

esetében a szűrővizsgálat végzése kiemel-

ten fontos
– hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem Sze-

mészeti Klinikájának igazgatója az M1 aktuális csa-
tornán szombaton.

Nagy Zoltán Zsolt azt mondta, 45-50 éves kor fe-
lett évente szükséges a szűrővizsgálat.

Elmondta: glaukóma esetén a szemnyomás meg-
emelkedik, a szemgolyók keringése közötti egyen-
súly megbomlik. A betegség lassan alakul ki és leg-
többször nem okoz fájdalmat, így nagyjából tünet-
mentes. De ha a beteg látótérkiesést tapasztal, ak-
kor visszafordíthatatlan állapotába fejlődött a kór 
– hangsúlyozta.

A zöld hályognak van egy ritkább változata is, a 
glaukómás roham, amely akkor alakul ki, ha a be-
teg szemnyomása az átlagosnak a háromszorosára 
emelkedik. Ez inkább az időseket érinti, nagy fáj-
dalommal jár és helyrehozhatatlan károsodásokat 
okozhat a látóidegben.

A műsorban elhangzott, hogy a zöld hályog a vak-
ság második leggyakoribb kialakulási oka.

www.infodombovar.hu

Al Di Meola ad koncertet 
márciusban a pécsi Kodály 
Központban

A Grammy-díjas gitáros, Al Di Meola ad 
koncertet március 15-én a pécsi Kodály 
Központban, ahol tavaly megjelent, Opus 
című albumát mutatja majd be a közön-
ségnek.

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit 
Kft. (ZSÖK) hétfőn az MTI-hez eljuttatott 
közleménye szerint a 64 éves zenész 2015-
ös, telt házas pécsi koncertje után Kemuel 
Roig (zongora) és Fausto Beccalossi (har-
monika) táraságában tér vissza a koncert-
központ színpadára az Opus & More 2019 
című előadásán.

Al Di Meola ez elmúlt évtizedekben 
szinte az összes létező fontos díjat be-
gyűjtötte, amit egy gitáros kaphat. Dala-
iban sikeresen ötvözi a jazz, a világzene, 
a funk és a soul elemeit. Olyan neves elő-
adókkal dolgozott már együtt, mint Stevie 
Wonder, Chick Corea, Paco De Lucia, Lu-
ciano Pavarotti, Phil Collins és Santana - 
ismertette a ZSÖK. MTI
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Már elérhetők a gépjárművek adatai
Már mindenki számára elérhető az úgy-

nevezett járműszolgáltatási platform, 

amelyben a gépjárművek adatai ingyen 

lekérdezhetőek.

A BM egyesíti a különböző hivatalok gép-
jármű-nyilvántartási adatait. Ennek nyo-
mán rendszám alapján megtudhatóak az 
autó műszaki adatai, például a kilométeró-

ra állása, a jármű baleseti előélete, sőt, el-
érhetők az eredetiségvizsgálaton készült 
fényképek is. A rendszert az ügyfélkapun 
keresztül bárki, a jogcím igazolása és men-
nyiségi korlátozás nélkül igénybe veheti.

Az érdeklődés jelentős, a fejlesztők folya-
matosan értékelik a javaslatokat, amelyek 
közül néhányat már meg is valósítottak.

www.szuperinfo.hu

Elindult a Mabisz új, digitális kárbejelentője
Az autósok már a mobiltelefonjukon 

is intézhetik a baleset után a kötelező 

gépjármű felelősség biztosítási (kgfb) 

károk bejelentését.

Az e-kárbejentés egyenértékű a hagyo-
mányos, “kék-sárga” nyomtatványon törté-
nő bejelentéssel, de annál gyorsabb és egy-
szerűbb ügyintézést tesz lehetővé. Az al-
kalmazás könynyen használható szerkesz-
tő modulja segítségével a felhasználók egy-
szerűen készíthetik el a baleseti ábrát. A 
baleset típusának kiválasztása, a helyszín 
GPS-es meghatározása, továbbá a szerződé-
ses adatok QR-kódos bevitele mind hozzájá-
rulnak a gyors és egyszerű adatfelvételhez.

A Mabisz szakemberei felhívták a figyel-
met arra, hogy a balesetet követően mind-
két félnek jelentkeznie kell a saját biztosí-

tójánál. Erre a károkozónak 5 nap áll ren-
delkezésére, a károsultnak pedig 30 napja 
van arra, hogy a károkozó biztosítójánál a 
saját kárigényét bejelentse. Az alkalmazás 
ezt is leegyszerűsíti, hiszen az adatok ki-
töltése után, ha minden érintett fél aláírta 
a bejelentőt, egy gombnyomással el tudják 
azt küldeni a helyszínről.

www.szuperinfo.hu
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További 

álláshirdetéseket 

olvashat 

a 6. oldalon.
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Hirdetése megjelenik az interneten is 

a http://dombovar.szuperinfo.hu és kérésre a www.infodombovar.hu oldalakon. 
A legfrissebb álláshirdetésekről már egy nappal a nyomtatott megjelenés előtt 

értesülhet, ha lájkolja a Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!Állásbörze
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Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777

TÁRSKERESÉS 

66 éves vagyok, élettársat kere-
sek, saját lakással rendelkezem. 
Tel.: 06-30/214-2678

ÁLLAT 

Hízók, egyszer ellett kocák, 
süldők, malacok eladók. vágás, 
feldolgozás megoldható. Tel.: 06-
20/228-0949

Hízók eladók. Tel.: 06-30/223-
3615

Hízók eladók. Tel.: 06-70/241-
9062

Hízók 120-200 kg-ig eladók. 
Tel.: 06-70/4287-074

Hízók eladók. Tel.: 06-74/435-
432, 06-30/465-0083

Előnevelt csirke megrendelhe-
tő. Vörös kettőshasznú 420 Ft/db. 
Master-kendermagos-kopasz-
nyakú 425 Ft/db.Fehér húshibrid 
465 Ft/db. Ellenőrzött, vakciná-
zott állományból, szállítással. 06-
20/9391-895, 06-20/5494-822

OKTATÁS 

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

Lovári /cigány/ nyelvokta-
tást, középfokú nyelvvizsgára 
felkészítést vállalok. Online is! 
raffaelistvan@gmail.com, 06-
20/437-3275

VEGYES 

Égerfa rönkök eladók. Tel.: 06-
30/270-5151

41 m2-es üzlethelyiség kedvező 
áron eladó vagy kiadó Dombóvár, 
Vörösmarty u. 43. /Döbröközi 
Takarékszövetkezet mellett/. 
Üzletnek, irodának. Tel.: 06-
20/770-8310

Dombóváron, Árpád utcában 
családi ház eladó. Irányár 6 MFt. 
Érd.: 06-30/564-1201

Dombóváron lakás eladó 57 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, 1. 
emeleti, ablakcserés, alacsony 
rezsijű, gázfűtéses, füvesített kis-
kerttel, garázzsal. Fotók: http://
www.infodombovar.hu/apro/lista/
kategoria:ingatlan. 74/460-073

Dombóváron, Bajcsy-Zs. u. 3. 
alatt eladó egy felújításra szoruló 
kis lakás. Tel.: 06-30/218-3401, 
06-30/486-1676

Dombóvár belvárosában, szi-
getelt téglaépületben déli fekvé-
sű, alacsony rezsijű, kétszobás 
lakás eladó beépített konyhabú-
torral. Érd.: 06-70/660-2866, 17 
óra után

KIADÓ 

Dombóváron, Átrium házban 
bútorozott lakás kiadó egyedi 
fűtéssel, alacsony rezsivel! 50m2, 
külön háló, nagy nappali konyhá-
val, terasz 20m2! Érd.: tresskor-
nelia@gmail.com

Dombóváron az Árpád utcában 
2 szobás, bútorozott lakás hos-
szú távra kiadó. Kaució szüksé-
ges. Érd.: 06-30/830-9051. 

JÁRMŰ 

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

ÁLLÁS 

Csikóstőttősre és Kapos szek-
csőre a kocsmába pultos hölgyet 
felveszek. Érd.: Horváth Attila 06-
30/981-9977

Acélszerkezet-gyártáshoz 
keresek MEO-st komlói munka-
helyre. Hunpub Kft., 06-30/474-
1952

Ausztriai nightklub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-
30-313-35-16 (Pabian&Partners)

Ausztriai nightklub keres pultos 
kolléganőt társalgási szintű német 
nyelvtudással. +43-660-158-2020 
(Pabian&Partner) 

Építőiparban jártas szakembe-
reket keresek Sopron környéki 
munkákhoz. Érd.: +36-30/872-
0564 (Komplett Bau Kft.)

INGATLAN 

Döbröközön 2 szoba, ebédlő, 
konyha, fürdőszobás családi ház 
sürgősen eladó. Gáz, víz, villany 
van. Irányár: 6,5 MFt. Tel.: 06-
30/850-6163

Tamásiban 2,5 szobás, erkélyes, 
földszinti lakás eladó. Érd.: 06-
30/758-2958

Dombóváron, belvárosban 
földszinti vagy 1. emeleti, kétszo-
bás lakást keresek megvételre. 
74/460-073

Állásbörze

A MÁV Zrt. munkatársakat keres 
DOMBÓVÁRRA az alábbi munkakörökbe:

ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:

kocsirendező/tolatásvezető

felsővezeték szerelő

SZAKIRÁNYÚ KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:

digitális gyengeáramú műszerész
távközlő műszerész

villamoshálózat felmérő
villamoshálózat szerelő

Amit ajánlunk: 
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható munkaidő 

és jövedelem, választható béren kívüli juttatás, önkéntes 

nyugdíjpénztári hozzájárulás, utazási kedvezmény.

Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier
oldalon várjuk.
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Elektromos talpmasszírozó és 
székre helyezhető hátmasszírozó 
olcsón eladó. Érd.: 06-72/333-
278.

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 06-70/624-5475

Kukorica, búza, napraforgó 
zsákolva eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 06-30/9562-815

SZOLGÁLTATÁS 

Könyvelés, adótanácsadás. 
KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozá-
sok, őstermelők, családi gazda-
ságok könyvelése 20 év tapaszta-
lattal. Tel.: 06-30/600-8763

Kőművesmunkák kivitelezése, 
falazás, vakolás, burkolás, 
térkövezés, földmunka, bontás. 
Tel.: 06-70/539-8199

Villanyszerelés, villámvé-
delem, bádogozás, egyéb 
karbantartói munkák korrekt áron, 
hétvégén is! Hívjon bizalommal! 
Fejes József e.v. 06-20/4177-
177.

Szobafestést, mázolást válla-
lok rövid határidőn belül, garanci-
ával. Tel.: 06-30/2084-227

Gurtni csere, új redőny 
készítése, faredőny javítás 
hétvégén is, gyors precíz 
munka. 06-30/900-8159, 06-
70/227-6273

JÓSLÁS 

Misztikus jellel született 
mágus és mesterjós jövendöl 
Dombóváron, tenyér, kártya, 
rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet-, sikermágia. 
Rendezvényekre meghívást elfo-
gadok. 06-70/214-9230

KERESEK 

Dombóvár központjában két-
szobás, alacsony rezsijű, lehe-
tőleg egyedi fűtésmérős lakást 
keresek 3. emeletig megvételre. 
Tel.: 06-30/4711-754

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

RÉGISÉG 

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