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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 masszázs jótékony hatásai
A történelem valószínűleg legrégibb 

gyógymódját, a masszírozást a Távol-

Keleten már az időszámításunk előtti 

3000 óta gyakorolják. 

Az ókori görög orvosok is nagy szakértelem-
mel masszíroztak merev és fájdalmas testré-
szeket. Hippokratész a következőket írta: „Az 
egészség útja mindennap egy fürdő és egy illa-
tos masszázs.”

A masszázst leggyakrabban az izomban fel-
gyűlt feszültség feloldására alkalmazzák, mind-
egy, hogy az éppenséggel tartási rendellenes-
ség, idegesség, vagy szorongás következménye. 
Keringési betegségek, magas vérnyomás, fejfá-
jás, álmatlanság esetén is jót tesz a gyógymas-
százs. Az izomlazításon kívül elősegíti a vér és 
nyirokkeringést, ezzel a tápanyagok feldolgozá-
sát és az anyagcserét, méregtelenítést. A sporto-
lóknak, táncosoknak is fontos, mert enyhíti az 
edzéseket követő izommerevséget, de ugyane-
zért enyhíti a kényelmetlen irodai munka okoz-
ta hátfájást is.

A masszázs a test felületén, meghatározott 
fogásokkal, kezelési céllal alkalmazott mecha-
nikus és bioelektromos inger, melyre kialakuló 
válaszreakció a fizikai gyógyulás. Az ember tes-
tét érő manuális mechanikai behatások részben 
közvetlenül, részben közvetve (neurohormoná-
lis úton) befolyásolják a sejtek és szövetek mű-
ködését, elsősorban lokálisan (nedvkeringés, 
izomtónus), de a távoli szervekben is (zsigerek, 
központi idegrendszer).

Sokak számára az ellazulás, relaxáció nehéz 
feladat, mégis nagyon fontos, hiszen napjaink-
ban a stressz egyre több panaszt és betegséget 
vált ki. Az általános orvosokat 90%-ban olyan 
stresszhez kapcsolódó panaszok miatt keresik 
fel, mint a fej-, hát- és nyakfájás, szem túlter-
helés, gyenge koncentrálóképesség, szorongás, 
depresszió, ingerlékenység, harag, magas vér-
nyomás, kimerültség stb.

A masszázsterápia nem csak az izmokat, bőrt 
és a vérkeringést frissíti fel, hanem csodálatos 
hatást fejt ki az idegrendszerre is. A masszázs 
aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, ez-
zel ellensúlyozza a test stresszre adott negatív 
válaszreakcióit, feloldja az izmok akaratlan fe-
szülését, lehetővé teszi a normális szívritmus, 
vérnyomás és keringés helyreállását.

A masszázsterápia segít tudatosítani a test-
ben önkéntelenül fenntartott feszültségeket. Mi-
nél inkább tudatosodnak a test reakciói, annál 
gyakrabban fogja időben felismerni a feszültsé-
gek kialakulását, és így tudatosan megszabadul-
hat azoktól, még mielőtt kifejthetnék káros ha-
tásukat a szervezetre.                www.unicafe.hu
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A jó párkapcsolat olyan, mint egy tánc-

kettős. Van egy szép, belső rendje. Tud-

ják, hogy a másik magányába nem szabad 

belegázolni. De nem szabad benne hagy-

ni, ha látod, hogy ott már nem jó neki.

A férfi vezet – a nő követi. Ez a tánc titka. A 
rossz táncban azonban a férfi parancsol, és a 
nő engedelmeskedik.

Itt jelenik meg az erőszak és a kiszolgálta-
tottság. A szabadság helyett az elnyomás. És 
a boldog követés helyett a kiszolgáltatottság. 
Nehogy azt hidd, hogy a zsarnok szabad! Sok-
kal boldogtalanabb szolga, mint az, aki a ha-
talmában él. A jó tánc nem ilyen.

A jó tánc két szabad ember tánca. Van, 
amikor átölellek – van, amikor elengedlek. 
Van, amikor közeledek, van, amikor távolodok. 
A férfinak kell tudni „nőül” – és a nőnek ismerni 
kell a férfi gondolatait. Ismerni – és érezni.

Tévedés azt hinni, hogy a legharmonikusabb 
párkapcsolatban soha nincs magány. Van. És 

nincs olyan magány, mely-
ből ne nyúlnánk a mási-
kért. Minden szeretetnek 
van titkos dallama, tempó-
ja, ritmikája. Ezért van az, 
hogy a zene nyelvén mé-
lyebben lehet beszélni ró-
la, mint pusztán szavakkal.  
                           (Müller Péter)

A Házasság Hete margójára a báli szezonban
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) arra figyelmeztet, hogy a nem 
megfelelően végzett épületfelújítások, fa- és bo-
korkivágások, vezetékhálózat-oszlopkarban-
tartások súlyos természetvédelmi kárt 
okozhatnak, ezért arra kérik az 
érintetteket, hogy ezeket a mun-
kákat még az áprilisban kezdő-
dő költési időszak előtt végez-
zék el.

A közlés szerint a magyar-
országi fecskeállomány az ez-
redfordulót követően több mint 
50 százalékkal csökkent, mely-
nek egyik oka a fészkek tömeges 
leverése, ami többnyire a költési idő-

szakban és gyakran önkormányzati, közfelada-
tokat ellátó épületeken történik.

Ez nemcsak törvénytelen, hanem szükségte-
len is, mivel a felújítást akadályozó fecskefészkek 

a költési időszakon kívül, megyei kor-
mányhivatali engedélyeztetést kö-

vetően eltávolíthatók Emellett az 
MME szerint súlyos természetvé-
delmi károkat okoz az elektro-
mos szolgáltatóknak, a vízügyi 
igazgatóságoknak, a települési 
közterületek és parkok üzemel-

tetőinek az a gyakorlata, mely a 
fák és bokrok tömeges ki- és vis-

szavágását a tavaszi lombfakadást 
követő időszakra ütemezi. MTI

A költési időszak előtt érdemes elvégezni a munkákat
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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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ÁLLAT 

Hízók eladók. Tel.: 06-30/223-
3615

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

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

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Előnevelt csirke megrendel-

hető. Vörös kettőshasznú 420 

Ft/db. Master-kendermagos-

kopasznyakú 425 Ft/db.Fehér 

húshibrid 465 Ft/db. Ellenőrzött, 

vakcinázott állományból, szál-

lítással. 06-20/9391-895, 06-

20/5494-822

Németjuhász kiskutyák oltva, 

féregtelenítve eladók. Tel.: 06-

20/5566-698

KIADÓ 

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

Sásdon családi ház két sze-
mélynek kiadó, 30.000 Ft + 
kéthavi kaució. Tel.: 06-20/426-
2323

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

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

INGATLAN 

Dombóváron, belvárosban 
földszinti vagy 1. emeleti, két-
szobás lakást keresek megvé-
telre. 74/460-073

Dombóváron lakás eladó 57 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, 1. 
emeleti, ablakcserés, alacsony 
rezsijű, gázfűtéses, füvesített 
kiskerttel, 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 konyha-
bútorral. Érd.: 06-70/660-2866, 
17 óra után

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

Dombóvár belvárosában 4. 
emeleti lakás eladó. 73 m2, 3 
szoba, távfűtés egyedi méréssel. 
Új nyílászárók! Tel.: 06-70/569-
4943 19 óra után.

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

ÁLLÁS 

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

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, 
hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszá-
mon.

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)

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

Ausztriai nightklub keres pul-
tos 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.)

Gyere és dogozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsági 
öv-összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megol-
dott. Kiemelkedő bér mellett, 
13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is biz-
tosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

Kamionsofőrt felveszünk bel-
földi fuvarozásra. Érdeklődni: 
Pro-Money Kft. 06-20/394-4783

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 keresünk 
C kategóriával, GKI-vizsgával 
billencs tehergépkocsira, építő-
anyag Dombóvár és környékére 
történő kiszállítására. Érd.: 06-
30/675-8489 Koko-Beton

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkeze-
lő, autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021 - JOBmotive Kft.-

Állásbörze

Hosszú a farsangi időszak az idén
Idén nagyon hosszú a farsangi időszak, két hónapig 

tart – mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató

A farsang kezdete vízkereszt, január 6-
a, és hamvazószerdáig tart, ami idén már-
cius 6-ra esik.

Az ősi tavaszváró ünnephez sok nép-
hagyomány kapcsolódik, főként a farsang 
utolsó három napja az, amit leginkább kihasználtak a szórako-
zásra. Ebben az időszakban a bálok mellett voltak mulatságok kü-
lön a gyerekeknek, az asszonyoknak, a fiataloknál pedig ez az is-
merkedés időszaka is volt.

A lakodalmakat is főként ilyenkor tartották, ahol pedig nem 
volt igazi esküvő, ott „állakodalmat” rendeztek, ami ma már ide-
genforgalmi látványosság.

A néprajzkutató kitért arra, hogy a busójárás eredetileg házról 
házra járó termékenységvarázsló szokás volt. A magyar hagyo-
mányra nem voltak jellemzőek a faragott, nagy maszkok, inkább 
korommal kenték be az arcukat, vagy papírból, bőrből készítettek 
álarcokat. Gyakori volt a farsangi időszakban, hogy beöltöztek, 
megjelenítettek lovat, gólyát, medvét, ijesztgették a lányokat.

MTI
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RÉGISÉG 

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

KERESEK 

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

JÁRMŰ 

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

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

TÁRSKERESÉS 

180/85/67 éves káros 
szenvedélytől mentes férfi keres 
társat hosszú távú kapcso-
latra, lakás megoldott. Érd.: 06-
70/303-9708

180/80/71 éves, lakással 
rendelkező férfi társat keres 
független hölgy személyében. 
Tel.: 06-30/216-4713

SZOLGÁLTATÁS 

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

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

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

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

OKTATÁS 

Tapasztalattal rendelkező böl-
csészként angol nyelvből taní-
tást, korrepetálást és szintfenn-
tartó kommunikációs fejlesztést 
vállalok. Tel.: 06-20/211-42-97

Új ügyfélfogadási rend a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamaránál
Új helyen és ügyfélfogadási rend szerint fogadja ügyfeleit 
Dombóváron a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei 
Szervezete
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az elmúlt időszakban 
országosan felülvizsgálta a falugazdász ügyfélfogadási idők 
kihasználtságát. Ezen tapasztalatok alapján Tolna megyében is 
új ügyfélfogadási rendet vezettek be.
2019. február 4-től Dombóváron minden hétfőn, kedden és 
szerdán 7.30-tól 16.30-ig, csütörtökön és pénteken 7.30-tól 
14.00 óráig várják a falugazdászok ügyfeleiket a Dombóvár, 
Berzsenyi utca 31. alatti új ügyfélszolgálati irodában.

NAK Tolna Megyei Szervezete

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
dég lá tás szer ve ző, Ven dég látó 
üzlet vezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

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

VEGYES 

Szemeskukorica, búza, árpa, 
napraforgó, tritikálé eladó. Tel.: 
06-30/270-5151, 06-30/556-
0995

Elektromos talpmasszírozó 
és székre helyezhető hátmasz-
szírozó olcsón eladó. Érd.: 06-
72/333-278.

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

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 meg-
oldható. Tel.: 06-30/9562-815

Akác csemete tavaszi telepítés-
re eladó. Tel.: 06-30/469-4122
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