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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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Szerdán kezdődött a negyvennapos böjt, amellyel a 

keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünne-

pére készülnek.

A negyvennapos böjt 
a IV. századra vált álta-
lánossá a keresztény vi-
lágban. Mivel a vasár-
napokat az egyház nem 
tekinti böjti napnak, 
a VII. század óta szer-
dai nappal kezdődik a 
nagyböjt, így hamvazó-
szerdától húsvét vasár-
napig éppen negyven a 
böjti napok száma.

A XI. századig a böjt 
olyannyira szigorú volt, 

hogy késő délutánig semmit nem ettek, húst, tejterméket és 
tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak.

Az egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamva-
zószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év 
közötti hívek csak háromszor étkezhetnek és egyszer lakhat-
nak jól. E két napon és nagyböjt többi péntekén a 14 évesnél 
idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem ré-
szeként ne fogyasszanak húst.

Jézus tanítása szerint a böjt „Isten iránti szenvedély, sze-
retet és mélyebb önátadás. A lemondásnak önmagában néz-
ve kevés értelme van, célját csak akkor éri el, ha pozitív tar-
talmat hordoz: a cél nem a kevesebb súly vagy az egészsége-
sebb test, hanem amolyan negyven napos lelki méregtelení-
tés, melynek végén Istenhez kerülök közelebb”.

A hústól való tartózkodás nem önmagában tekinthető böj-
ti cselekménynek. A hús fogyasztása az ókori, középkori em-
ber számára ritka, ünnepi alkalomnak számított, vagyis az 
erről való lemondás valóban a bánat és az önmegtagadás ki-
fejezőeszköze volt.

A modern ember nemcsak a hústól való tartózkodással böj-
tölhet, hanem lemondhat például a dohányzásról, az édesség-
ről, a szórakozásról is, miközben nagyobb figyelmet fordít 
embertársai szükségleteire.

Ferenc pápa 2019-es nagyböjti üzenete szerint „böjtölni 
annyit tesz, mint megváltoztatni magatartásunkat ember-
társainkkal és a teremtményekkel szemben. Attól a kísértés-
től, hogy mindent elnyeljünk, eljutunk az arra való alkalmas-
ságig, hogy szeretetből szenvedjünk, ami szívünk ürességét 
tudja betölteni”.                                                                        MTI

Elkezdődött a 
nagyböjt
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Ha nem történik jelentős változás, akkor 

hazánkból 2020-ra eltűnhetnek a fecskék, 

pedig ők jelenthetnek biológiai védelmet a 

rovarok által terjesztetett betegségekkel 

szemben is.

Minden egyes fecske, amíg Magyarországon 
van, minimum 1 kilogramm rovart eszik meg 
– mondta el Orbán Zoltán, a Magyar Madártani 
Egyesület szóvivője, hozzátéve, ha egy-két mil-
lió fecske hiányzik hazánkból, egy-két millió 
kilogramm rovar marad a „nyakunkon”. A 
fecskék által fogyasztott rovarok közé tar-
tozik szinte az összes mezőgazdasági kár-
tevő, illetve azok a szúnyogfajok, köztük 
az újabb betelepülők, amelyek akár halá-
los betegséget is terjeszthetnek.

A legfontosabb állománycsökkentő tényező a 
nagyüzemi mezőgazdaság okozta élőhely-átala-
kítás, -pusztítás, illetve az agrárkemizálás. „A 
második helyen áll a klímaváltozás, és Magyar-
országon teljesen megdöbbentő módon a harma-
dik helyen belép a lakosság fecskék iránti tole-
ranciájának csökkenése”.

„A figyelmeztetéseink és a törvények ellenére 
évről évre egyre nagyobb mennyiségben verik le 

a fészkeket, szinte mindig a költési időszak köze-
pén. Ekkor elpusztul a tojás, a fióka és gyakran 
a kotló madár is” - mondta a természetvédő, hoz-
zátéve, hogy a tömeges elkövetések hátterében 
szinte mindig az önkormányzatok állnak.

A fecskefészkeket általában azért verik le, 
mert azt mondják, hogy a fecskeürülék veszélyt 
jelent, ugyanakkor az semmivel nem jelent na-

gyobb veszélyt mint bármilyen más ürülék. 
Elmondta, hogy sokszor csupán azért verik 

le a fészkeket, mert a madarak csicseregnek, 
ami zavarja az embereket.

Azzal nem számolnak, hogy ha eltűn-
nek a fecskék, akkor a rovarok ellen be kell 

vetni a kémiai idegmérgeket, amelyek minden 
rovart elpusztítanak, többek között a beporzó ro-
varokat is, és a vízbázison, a táplálékon keresz-
tül az emberi szervezetbe is bejutnak és minket 
is megmérgeznek.

„Próbáljunk meg együtt élni a fecskékkel!” 
– kérte a lakosságot Orbán Zoltán, emellett fel-
hívta a figyelmet arra is, ha bárki azt tapasztal-
ja, hogy a fecskefészkekben kárt tesznek, akkor 
okostelefonon rögzítse azt és jelezze az illetékes 
megyei kormányhivatal környezetvédelmi és 
természetvédelmi főosztályának. MTI

Drasztikusan csökkent a fecskék 
száma Magyarországon
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További 

álláshirdetéseket 

olvashat 

a 6. oldalon.

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

Terhessé vált cégét megvásá-
roljuk! Magas házipénztár, magas 
tagi kölcsön előny! 06-30/345-
4724

JÁRMŰ 

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

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

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

TÁRSKERESÉS 

60 éves hölgy korrekt férfi isme-
retségét keresem, kalandorok 
kíméljenek. Tel.: 06-30/8850-094

ÁLLAT 

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

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

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

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

24 hetes, mélyalmos tojótyúkok 
eladók, ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-30/842-5624, 06-30/834-
0540.

ÜZLET 

Garázsvásár! Dombóvár, 
Pannónia út 23. Műszaki cikkek, 
kultúrcikkek, könyvek, lemezek, 
kazetták, stb. Nyitás: 03.09-től 
naponta 9-12, 13-17-ig! Nagyon 
kedvező árak megegyezés sze-
rint is.

ÉVFORDULÓ

VEGYES 

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

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

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

Jó állapotban lévő belvárosi, 
62 m2-es, 2 szobás+étkezős, 1. 
emeleti lakás eladó. Ár: 12,5 M 
Ft. Érd.: 06-30/7490-534

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

Dombóvár belvárosában, 
Dombó Pál utcában 3. emele-
ti, háromszobás, erkélyes lakás 
eladó. Érd.: 06-30/420-6033

Dombóváron, Széchenyi utcá-
ban eladó vagy kiadó kétszobás, 
cserépkályhás házrész mellék-
épületekkel. Irányár: 2 MFt. Érd.: 
06-70/908-7247

KIADÓ 

Garázs kiadó csak hosszú távra 
Dombóváron a Hunyadi téren 
(Fortuna mögött). 15.000 Ft/hó 
Tel.: 06-30/9472-430

Dombóváron, 2 szobás, búto-
rozott albérlet kiadó!  55.000 Ft 
+ rezsi! 2 havi kaució. Tel.: 06-
30/472-2214 

SZOLGÁLTATÁS 

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, homlokzati hőszigetelést, 
burkolást, kisebb kőműves 
munkákat vállalunk. Borbély 
Gábor, 06-30/725-3627

ÁLLÁS 

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

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

Tapasztalattal rendelkező 
tehergépkocsi vezetőt keresünk 
C kategóriával, GKI-vizsgával 
billencs tehergépkocsira, építő-
anyag Dombóvár és környékére 
történő kiszállítására. Érd.: hét-
köznap munkaidőben 06-30/675-
8489, KOKO Beton Kft.

Ausztriai Nightclub 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 night klub keres pultos 
kolléganőt társalgási szintű német 
nyelvtudással. +43/6601582020 
(Pabian&Partner)

INGATLAN 

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

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

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

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

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

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

Kombinátor (240 cm széles) 
rögtörős, gyári, szalagfűrész 
(500-as) 3 fázisú motorral, sza-
lagfűrész laphoz foghajtogató 
gép, villanymotorok (220 és 380) 
eladók. Érd..06-30/328-9697

Méhészeti kaptárak és kigya-
lult méhészeti kaptáranyag /kb. 1 
m3/, viasz, kaptárkeretek eladók. 
Tel.: 06-20/416-4781

Szögvasak, csővasak, csősa-
tu, párhuzamsatu 120-as, MTZ 
főtengely, pétisószóró, komplett 
kerítésmezők eladók. Tel.: 06-
20/416-4781

Hagyaték felvásárlást, régi 
bútort, dunyhát, ócskavasat, 
rossz akkumulátort, régi motoro-
kat vásárolok, lomtalanítást válla-
lok. 06-70/310-8045

Dombóvári városi temetőben 2 
személyes, új kripta kész sírkővel, 
név nélkül eladó. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06-30/710-6103

Új bukó-nyíló 135x150-es, két-
szárnyú ablak 60.000 Ft-ért és 
205x150-es bukó-nyíló, három-
szárnyas ablak 89.000 Ft-ért 
eladó. 06-30/420-4646

Körbálázott, fedett helyen tárolt 
lucerna széna Dombóvár környé-
kén eladó, 7.000 Ft/db. Tel.: 06-
30/306-2476

Régi óra eladó. Ára: 10.000 Ft, 
1 pár új bőr félcipő 5.000 Ft. Tel.: 
20/486-4174

Kőfaragók figyelem! Jó álla-
potban lévő karos csiszoló eladó. 
Érd.: 06-72/451-236 déli órák-
ban, 06-30/253-0986

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

OKTATÁS 

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

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

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

JÓSLÁS 

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

Kezdődik a barlangok hónapja
Ismét megrendezik a barlangok hónap-

ját márciusban, a kampány során a 

nagyközönség számára nyitva álló bar-

langokat népszerűsítik különleges prog-

ramjaikkal a magyar nemzeti parkok
A hatodik alkalommal megrendezett Bar-

langoljunk! elnevezésű kampány 
keretében országszerte meg-
hosszabbított nyitva tartás-
sal, kedvezményekkel, 
máskor be nem járható 
túrákkal várja az érdek-
lődőket Magyarország 
öt, a nagyközönség 
előtt is nyitva álló bar-
langgal rendelkező nem-
zeti parkja - közölte Rácz 
András környezet ügyért fe-
lelős államtitkár.

Így például az Aggteleki Nemze-
ti Park Baradla-barlangja 30 százalékos kedvez-
ménnyel látogatható. A Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park területén a Szentgáli-kőlik, valamint a 
Lóczy- és Csodabogyós-barlangok, a Bükki Nem-
zeti Park területén a Szent István és az Anna-bar-
lang, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban az Abali-
geti-barlang, a Duna-Ipoly Nemzeti Park terü-
letén pedig a Pál-völgyi, Szemlő-hegyi és a Má-

tyás-hegyi barlang látogatható kedvezményesen 
a meghirdetett időpontokban. A márciusi prog-
ramokról részletes információt a magyarnemze-
tiparkok.hu/barangolas oldalon találhatnak az 
érdeklődők.

Az öt nemzeti park területén összesen 40 bar-
langi bemutatóhely található, ahol a tavalyi évi 

statisztikák szerint 516 ezer látoga-
tó fordult meg. Ezzel a látoga-

tószámmal a magyarországi 
ökoturizmus legnépsze-

rűbb programjai között 
szerepelnek a föld alat-
ti túrák.

Beszélt arról is, hogy 
Budapest a barlan-

gok fővárosa, egyetlen 
olyan főváros sincs a vi-

lágon, amelynek utcái alatt 
ilyen sok barlangjárat rejtőzne. 

Ismertetése szerint a főváros alatt 
mintegy 174 barlangot tartanak nyilván és több 
mint 50 kilométer hosszú barlangjárat húzódik. 
Magyarország leghosszabb barlangja a Pál-völ-
gyi barlang is a főváros alatt található, amelynek 
hosszúsága most már eléri a 31 kilométert is.

Valamennyi barlang védett, és a nemzeti parki 
igazgatóságok vagyonkezelésében áll, a barlangi 
járatok hossza eléri a 290 kilométert.             MTI

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.

Dunnákat, párnákat 23.000 Ft/
kg-ért,  örökséget hagyatékból, 
ócskavasat vásárolok. Ingyenes 
kiszállás! 06-30/753-8562 
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