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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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Jól szerepeltek judosaink az Országos Bajnokságon
Február 23-án, Siklóson került megrendezésre az ifjúsági 

Országos Bajnokság. A versenyen a korosztály legjobbjai, 

353 induló vett részt. Dombóvári Judo Club versenyzői 1 ér-

mes és 3 pontszerző helyezést értek el.

Eredmények:

Farkas Vanda 3. hely

Vida Virág 5. hely

Bocz Dorka és Kupi Sarolta 7. hely

Vattay Henrik a rendkívül népes mezőnyben a 16-ig jutott.



4 2019. február 28.

A szabadban keletkezett tüzek 99 százaléka 
emberi gondatlanságra vezethető vissza
Az elmúlt napok csapadékmentes és 

enyhe időjárása miatt egyre többen 

kezdenek neki kerti munkáknak, emiatt 

az ország több pontján gyulladt meg az 

aljnövényzet.

Tolna megyében a napokban a bonyhádi és 

paksi tűzoltókat is szabálytalan égetés miatt ri-

asztották. Bonyhádon egy gyümölcsös aljnö-

vényzetét égette a terület tulajdonosa, adott idő-

pontban azonban a kerti hulladék égetése tiltott, 

így a kiérkező egységek felszólítására eloltotta 

a lángokat. Hasonló eset történt Pakson is, ahol 

egy tanya udvarán kerti hulladékot égettek, szin-

tén szabálytalanul.

A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelen-

ti, amiben könnyen és gyorsan terjed a tűz.

Belterületen a kerti zöldhulladék elégetésére 

csak ott van lehetőség, ahol van kifejezetten er-

re vonatkozó rendelete az önkormányzatnak. Ez 

pontosan szabályozza, melyik napokon, milyen 

időintervallumban szabad a kertben zöldhulla-

dékot égetni.

Tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem megen-

gedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jog-

szabály megengedi.

A külterületen végzett égetés engedélyhez kö-

tött, így előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvé-

delmi hatósággal, azaz az illetékes katasztrófa-

védelmi kirendeltséggel. A szabadtéri tűzgyúj-

tás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabály-

zat tartalmazza, a jogszabálytól eltérő vagy ha-

tósági engedély nélkül végzett tűzgyújtás tűzvé-

delmi bírságot von maga után. 

Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet 

soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és minden 

esetben gondoskodni kell megfelelő mennyiségű 

oltóanyagról. Elengedhetetlen tájékozódni a vár-

ható időjárásról is, mert a szél kedvez a tűz gyors 

továbbterjedésének.

Baj esetén pedig hívjuk a 112-es segélyhívót!

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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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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Belvárosi, I. emeleti, kitűnő 
állapotú lakás 2 havi kaucióval 
kiadó. Érd.: 06-30/858-3132 16 
óra után

ÁLLAT 

25 db vemhes anyabirka, ugya-
nitt 3 db anyakecske gidával, 
nagytestű bak eladó. Kecskére 
beszámítok hegesztőt, kapálógé-
pet, láncfűrészt, kismotort. Tel.: 
06-30/275-5217

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

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

Dombóvár központjában 
teljesen felújított üzlethelyiség 
eladó vagy kiadó. Két külön 
bejárattal rendelkezik, akár két 
rokon tevékenység végzésére is 
alkalmas. 06-20/770-8310

Építési telek eladó csendes, 
családias környezetben, reális 
áron, Dombóvár, Szondi utcá-
ban. Érd.: 06-20/581-0211

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

Keresek megvételre Dombó-
váron, belvárosban magasföld-
szinti vagy 1. emeleti, kétszobás, 
ablakcserés lakást. 74/460-073

Dombóváron felújított, szige-
telt, kétszobás családi ház eladó 
a Lucza Hegyi u. 1. alatt. Irányár: 
4 MFt. Érd.: 06-30/469-1461

Dombóvár központjában nagy 
családi ház /akár 2 család részé-
re/ melléképületekkel eladó. 
Irányár 9 MFt. Tel.: 06-30/844-
8511

INGATLAN VIDÉK 

Kaposszekcső-Szárhegyen, 
Papp-tanya alatt bekerített, 
gondozott, jól termő, 440 m2-es 
szőlő présházzal /pince, présház, 
pihenőszoba, főzőfülke/, valamint  
900 m2-es gyümölcsös, konyha-
kerttel, egy sor szőlővel eladó, 
akár külön is, külön helyrajzi 
számmal. Víz-villany az épület 
előtt. Irányár: 400.000-1.600.000 
Ft-ig. Érd.: 06-30/405-6074

Mágocson, a Gagarin utcában 
társasházi, 3 szobás, fürdőszo-
bás, külön WC-s lakás eladó 
+garázs. Iár: 8,5 MFt. Érd.: 06-
30/737-0636

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

ÜZLET 

Kaposszek csőn jelen leg is 
mű kö dő kocs ma bér le ti joga 
át a dó. Érd.: Horváth Attila 06-
30/981-9977

KIADÓ 

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

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

ÁLLÁS 

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 
8-20 óráig a 06-70/639-9920 
telefonszámon.

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

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.

Dombóvári állattartó telepre 
megbízható, munkájára igényes 
állatgondozót keresek. Tel.: 06-
30/8345-399 Baromfi Kft.

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

Tamási Hársfa Szálló állást 
hirdet 1 fő takarító-recepciós 
munkakörben, akár bentlakással 
/reggeliztetés, takarítás, recep-
ciós feladatok). Elvárás: alapfokú 
német vagy angol nyelvisme-
ret, önálló munkavégzés, meg-
bízhatóság, ápolt megjelenés. 
Jelentkezni: harsfatamasi@gmail.
com

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
vest keresek! Tel.: 06-70/539-
8199 Martinek János

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.-

INGATLAN DOMBÓVÁR 

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

Dombóváron magasföldszin-
tes, kétszobás, cirkó gázfűtéses, 
felújított lakás nagy garázzsal, 
tulajdonostól eladó. Fizetési 
könnyítés lehetséges. Tel.: 06-
30/799-39-12

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

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

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

Lapály jellegű 2,5 mázsás, 2 
éves, jól fedező kan 59.000 Ft-ért 
eladó, ugyanitt vietnámi csüngő-
hasú koca, kan, süldő és mala-
cok 300 Ft/kg áron eladók. Érd.: 
09-70-266-5839

TÁRSKERESÉS 

66 éves férfi vagyok, élettársat 
keresek, saját lakással rendelke-
zem. Tel.: 06-30/214-2678

SZOLGÁLTATÁS  

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

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

Nyílászárók, redőnyök, szú-
nyoghálók márciusban 30-50%-
os kedvezménnyel, nyugdíjasok-
nak +10%. 06-70-676-7722

JÁRMŰ 

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

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

Csepel, Pannonia, Jawa és 
egyéb régi motorkerékpárokat és 
alkatrészeiket keresek állapottól 
függetlenül. Lehet rozsdás és 
hiányos is. Tel.: 06-70/977-9796

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

OKTATÁS 

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

Angol nyelvből tanítást, korre-
petálást és szintfenntartó kom-
munikációs fejlesztést vállalok. 
Tel.: 06-20/211-42-97

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 

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

Vásárolnék lakatos, bádogos 

gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 

gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 

műszerészesztergát, marógé-

pet, kompresszort, invertert, kis 

gépeket. 06-70/624-5475

Eladó villany varrógép „Predom” 

466, alig használt,  eke 3x45, 

2x35-ös, VZ-3 szártépő, 200 kg-

os mázsa, átemelő csiga, diófa 

rönk (0,86 m3). 06-30/325-5326

Csomai szőlőhegyen présház-

zal, pincével, teljes felszereléssel 

telek eladó. Hagyományos és ele-

ktromos varrógép, ülőgarnitúra 

(ággyá alakítható) eladó. 74/460-

534 17 óra után.

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

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

 KERESEK 

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

RÉGISÉG 

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

Érkezik Szász Attila apróhirdetéseken 
alapuló új filmje a mozikba

Március 14-től látható a 

mozikban Szász Attila Apró 

mesék című új, romantikus 

történelmi thrillere, amely-

nek alap ötletét korabeli 

apróhirdetések adták.
A film a második világhábo-

rú utáni zűrzavaros Magyar-

országon játszódik. Egy olyan 

történelmi korszakban, amely-

nek sajátos viszonyai lehetővé tették, hogy 

olyan műfaji filmes stílusjegyekkel kísérle-

tezzenek, mint a western vagy a film noir - 

hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki 

műsorában.

Szász Attila rendező elmondta: a valós tör-

ténelmi tényeken alapuló filmben egyaránt 

van románc és feszültség. A történet egy me-

nekülő szélhámosról szól, aki 

egy Budapesthez közeli erdő-

ben keres menedéket, ahol ta-

lálkozik egy nővel, aki férjét 

várja haza a frontról. A két em-

ber között románc szövődik, 

de egy szép napon betoppan a 

férj, innen indul a thriller része 

a filmnek - mondta a rendező, 

hozzátéve, hogy a történelmi 

korszakot háttérként kezelték a történethez.

Az Apró mesék, amely címével ellentétben 

egy összefüggő történet, azért ezt a címet kap-

ta, mert egyik főszereplője, a szélhámos, apró-

hirdetésekre válaszolva csapja be az embere-

ket. Ezeket a hirdetéseket azok adták fel, akik 

nem hallottak már évek óta hozzátartozóik-

ról, mert eltűntek a háborúban.               MTI
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