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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!

DOMBÓVÁR ÉS  KÖRZETE 2019. február 21., XXIX/8.
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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
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Adó
Mert adni jó! Kinek segíthetünk?
Újságunkban folyamatosan kedvezményes hirdetési lehetőséget biztosítunk 
a szervezeteknek az adó 1%-ért folytatott kampányuk során, valamint 
hirdetőink neve, adószáma és számlaszáma május 20-ig olvasható 
a www.infodombovar.hu oldalon is a Cégregiszter ADÓ 1% alatt!

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?
Az idén is lehetőség van arra, hogy rendel-

kezzen az összevont adóalap után befize-

tett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. 

Ezt legkésőbb 2019. május 20-áig az szja-

bevallástól függetlenül is megteheti.

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, 
hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy 
regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig 
valamely technikai számmal rendelkező egyház-
nak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak 
(2019-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).

Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, 
hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását 
hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár 
attól elkülönülten is rendelkezhet.

Amennyiben a magánszemély rendelkezik 
elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegysze-
rűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

• az e-SZJA webes felületen az online kitöltő 
segítségével vagy

• az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallás-
sal együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól 

elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével. 
Papíros formában postai úton vagy lezárt borí-

tékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen il-
letve meghatalmazott útján nyújthatja be:

• a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, 
annak EGYSZA lapját kitöltve,

• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő 
program segítségével elkészített, majd kinyomta-
tott nyilatkozati lapon,

• a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak 
adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továb-
bá

• amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatko-
zatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt bo-
rítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a 
leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló alá-
írásának).

Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jog-
vesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően ren-
delkezik befizetett személyi jövedelemadója 
1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedel-
mét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

http://nav.gov.hu/



4 2019. február 21.



52019. február 21.

T
o
v
á
b
b
i 
á
ll
á
s
h
ir
d
e
té
s
e
k
e
t 
o
lv
a
s
h
a
t 
a
 6
. 
o
ld
a
lo
n
.

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!Állásbörze
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Akciósan februárban, márci-
usban ács és tetőfedő bádo-
gos munkát, palatetőbontást, 
felújítást vállalok. Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. 06-70/566-4054

Idős személyeknek bevásárlást, 
takarítást, ház körüli munkát válla-
lok Dombóváron. Tel.: 06-70/592-
0227

Villanyszerelés, villámvéde-
lem, bádogozás, egyéb karbantar-
tói munkák korrekt áron, hétvégén 
is! Hívjon bizalommal! Fejes József 
e.v. 06-20/4177-177.

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

INGATLAN 

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

Dombóváron lakás eladó 57 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, 1. eme-
leti, ablakcserés, alacsony rezsijű, 
gázfűtéses, füvesített kiskerttel, 
garázzsal. Fotók: http://www.info-
dombovar.hu/apro/lista/kategoria:
ingatlan. 74/460-073

Dombóvár központjában1,5-2 
szobás, távfűtéses lakást keresek 
2. emeletig. Tel.: 06-30/578-2031

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

Dombóvár, Rákóczi u-ban csa-
ládi ház eladó nagy telekkel vagy 
2 szobás lakásra cserélhető érték-
egyeztetéssel. Irányár: 8,5 MFt. 
Tel.: 06-20/9125-407

Dombóváron magasföldszin-
tes, kétszobás, gázfűtéses, felújí-
tott lakás garázzsal tulajdonostól 
eladó. 06-30/799-39-12

Dombóváron magasföldszin-
tes, kétszobás, gázfűtéses, felújí-
tott lakás garázzsal tulajdonostól 
eladó. 06-30/799-39-12

Építési telek eladó csendes, csa-
ládias környezetben, reális áron, 
Dombóvár, Szondi utcában. Érd.: 
06-20/581-0211

Újdombóváron sátortetős csa-
ládi ház eladó. Ugyanitt alig hasz-
nált Samsung elöltöltős mosógép 
eladó. Tel.: 06-30/595-4680

KIADÓ 

Dombóvár, Zöldfa utca 8., 3. 
em-i, háromszobás, 60 m2-es, 
felújított, szigetelt, klímás lakás 
hosszabb távra kiadó azonnali 
költözéssel, teljes berendezésssel. 
06-20/9868-953, 06-30/653-7869

Dombóvár központjában kiadó 
2,5 szobás, 2. emeleti, teljesen 
felújított lakás beépített konyhá-
val, részben bútorozva, tárolóval, 
60.000 Ft/hó+rezsi. Kéthavi kaució 
szükséges. 06-30/516-4150 

Dombóváron kétszobás, búto-
rozott, földszinti lakás kiadó. Érd.: 
30/868-0385

SZOLGÁLTATÁS 

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok Dombóvár és kör-
nyékén! Érd.: 06-30/444-3065

ÁLLÁS 

Beteg édesanyám ápolásá-
hoz lelkiismeretes gondozót 
keresek, szakképzettség, 
gyakorlat előnyt jelent, de 
nem feltétel. A munka heti 
váltásban történik. Érd.: 06-
30/518-5468

Tehergépkocsi vezetőt kere-
sünk C kategóriával, GKI-vizsgával 
billencs tehergépkocsira, építő-
anyag Dombóvár és környékére 
történő kiszállítására. Érd.: 06-
30/675-8489, KOKO Beton Kft.

Takarítónőt keresünk azonnali 
kezdéssel. Érd.: 06-30/313-8410 
IsoteQ Block Kft.

TB- és bérügyintézői végzettség-
gel állást keresek Dombóváron 
és környékén. Hasonló munka is 
érdekel. Tel.: 06-20/4630-289.

Kislődi Sobri Jóska Élménypark 
kollégákat keres: pultos, szakács, 
konyhai kisegítő, takarító, udvaros, 
animátor munkakörökbe, áprilisi 
kezdéssel. Igény esetén szállást 
biztosítunk! Infó: Adonyi Regina 
+36/20/397-1093

Az Adapt Kft. targoncásokat és 
vontatósokat, valamint raktári kise-
gítő komissziósokat keres Győrbe, 
Tatabányára, Oroszlányba, 2-3 
műszakos munkarendbe, verseny-
képes fizetéssel, szállással és heti 
hazautazással. Tel.: 06-70/882-
2105

Állásbörze

KÖSZÖNET
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Szobafestést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül, garanciával. 
Tel.: 06-30/2084-227

TÁRSKERESÉS 

180/80/71 éves, lakással ren-
delkező férfi társat keres függet-
len hölgy személyében. Tel.: 06-
30/216-4713

ÁLLAT 

Előnevelt csirke megrendelhe-
tő. Vörös kettőshasznú 420 Ft/db. 
Master-kendermagos-kopasznya-
kú 425 Ft/db.Fehér húshibrid 465 
Ft/db. Ellenőrzött, vakcinázott állo-
mányból, szállítással. 06-20/9391-
895, 06-20/5494-822

Hízók eladók. Tel.: 06-30/223-
3615

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

Németjuhász kiskutyák eladók, 
fajtatiszták, 3 hónaposak. Érd.: 06-
30/455-8716

Nagysúlyú hízók eladók vagy 
erdei köbméteres tűzifára cserél-
hetők. Tel.: 06-70/648-6835

Tyúk-kacsavásár! Földön 
nevelt, nem ketreces, gyönyörű 
tollas, 14-hónapos tyúk 690 Ft/db, 
20db-ra +2db ajándék. Magyar, 
hápogós, 3-4kg-os kacsa 1790 
Ft/db. Csak ellenőrzött, tenyészet-
kóddal rendelkező helyről rendel-
jen. Ingyenes szállítás. 06-70/776-
3007

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

JÁRMŰ 

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

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
+36-70/669-7777

Peugeot 309-es személygépko-
csi eladó. Tel.: 06-70/398-4016

OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, Ven-
dég lá tásszervező, Vendéglátó 
üzlet vezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

Tapasztalattal rendelkező böl-
csészként angol nyelvből tanítást, 
korrepetálást és szintfenntartó 
kommunikációs fejlesztést válla-
lok. Tel.: 06-20/211-42-97

JÓSLÁS 

Misztikus jellel született mágus 
és mesterjós jövendöl Dombóváron, 
tenyér, kártya, rontáslevétel, sze-
relmi kötés, munka-, üzlet-, siker-
mágia. Rendezvényekre meghívást 
elfogadok. 06-70/214-9230

VEGYES 

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
06-70/624-5475

Kukorica, búza, napraforgó zsá-
kolva eladó. Szállítás megoldható. 
Tel.: 06-30/9562-815

Disznóvágási felszerelések, 
sertés önetető, vasvályuk, 200 
kg-os mérleg, 9 db boroshordó 
eladók. Tel.: 06-30/288-8223

Stihl MS-661 típusú, nagytelje-
sítményű profi láncfűrész eladó 
újszerű állapotban. Tel.: 06-
20/276-0358

Csomai szőlőhegyen présház-
zal, pincével, teljes felszereléssel 
telek eladó. Hagyományos és 
elektromos varrógép, ülőgarnitúra 
(ággyá alakítható) eladó. 74/460-
534 17 óra után.

KERESEK 

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

Idősebb hölgy 5 éves kisuno-
kájával sürgősen olcsó albérle-
tet keres Dombóváron, akár egy 
szoba vagy bármilyen megoldás 
érdekel. 06-20/271-7638

RÉGISÉG 

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