
Prémium 
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50%
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Nézzen be, hogy jobban lásson!
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www.optikaplus.hu         /ingyenszemvizsgalat
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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

Az egészség megőrzésében a táplál-
kozásnak van a legnagyobb szerepe
Az egészség megőrzésében a táplál-
kozásnak van a legnagyobb szerepe, 
mint ahogy a táplálkozással összefüggő 
betegségek kialakulásában is – hangzott 
el az első országos táplálkozástudományi 
konferencián Debrecenben.

Bánáti Diána, a Debreceni Egyetem (DE) táp-

lálkozástudományi intézetének professzora nyi-

tó előadásában utált rá, hogy jelenleg Európa-

szerte a férfiak 70, a nők 60 százaléka elhízott, 

és folyamatosan növekszik az úgynevezett civi-

lizációs betegségek – cukorbetegség, szív- és ér-

rendszeri megbetegedések – aránya.

Magyarországon az átlagosnál is rosszabb a 

helyzet, és statisztikák szerint „az első helye-

ken vagyunk sok tumoros betegség kialakulá-

sában”.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sze-

rint a betegségek legalább 40 százaléka nagyon 

összefügg a táplálkozással, és további 38-40 szá-

zalék is valamilyen módon összefügg vele – je-

lezte a professzor hozzátéve: „ebből az is követ-

kezik, ha megfelelő módon, kiegyensúlyozottan, 

egészségesen táplálkozunk, ezen betegségek ki-

alakulását jelentős mértékben megelőzhetjük”.

Már nemcsak a makrotápanyagok – fehérjék, 

szénhidrátok, zsírok, vitaminok – szerepét vizs-

gálják a táplálkozásban, hanem számos olyan új 

információkat is feltártak, mint a mikroorganiz-

musok, a mikrobioták szerepe a szervezetünk-

ben, hatásai a bélflórában.

A professzor szerint „ma már a táplálkozástu-

dománynak nem az a célja, hogy az élelmisze-

rek fogyasztásával gyógyítsanak bizonyos beteg-

ségeket, hanem az, hogy megpróbálják megelőz-

ni azok kialakulását”. Kutatják például, hogy az 

időskori szellemi leépülést hogyan lehetne lelas-

sítani, megakadályozni bizonyos fajta élelmisze-

rek fogyasztásával.                                            MTI
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Új kompozícióba rendezik a Kossuth-
szoborcsoportot Dombóváron
Új kompozícióba rende-
zik a dombóvári Sziget-
erdőben álló Kossuth-
szoborcsoportot, amely-
nek másolatát 2014-ben 
állították fel az alkotás 
eredeti helyén, a buda-
pesti Kossuth téren.

A szobrok jelenleg eset-

legesen helyezkednek el a 

Szigeterdőben, egy körül-

belül 4100 négyzetméteres 

területen.

A Szigeterdei közössé-

gi tér kialakítása során a 

Magyarország első felelős 

kormányának tagjait ábrázoló alkotásokat 

a magyarság küzdelmeit ábrázoló, szintén 

a kompozíció részét képező csoport mellett, 

egy 17 méter sugarú körben helyezik el - kö-

zölte a város önkormányzata az MTI-vel.

A sokalakos együttessel szemben áll 

majd Kossuth szobra, mellette Eötvös Jó-

zsef, Széc henyi István, valamint Batthyány 

Lajos és Szemere Bertalan, a relief mellett 

Esterházy Pál, Klauzál Gábor, illetve Deák 

Ferenc és Mészáros Lázár alakja. A terület 

rendezvénytér is lesz egyben.

Az áthelyezéshez res-

taurálási terv is készült. 

A szobrok felületét meg-

tisztítják, darabokra bont-

ják, majd új helyükön ösz-

szeillesztik őket. A költ-

ségvetéstől függően hely-

reállítják a ruskicai már-

ványból készült alkotások-

nak az anyag romlása mi-

att bekövetkezett torzulá-

sait - mondta Gyergyák Já-

nos, Dombóvár főépítésze.

Horvay János (1874-

1944) szoborcsoportját 

1927-ben állították fel Bu-

dapesten, a Kossuth Lajos 

téren. A monumentális kompozíciót 1951-

ben elbontották, 1959-ben Dombóvárra 

szállították, és 1973-ban helyezték el a szi-

geterdei parkban. A kompozíció másolatát 

2014. március 15-én avatták fel a Kossuth 

téren.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program 135 millió forintos támogatásával 

kezdődő projekt keretében megújul a 4,5 

hektáros terület növényzete, és új szabad-

idős tereket alakítanak ki a Szigeterdőben.

 MTI
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12 dombóvári érem a Barcsi Regionális Judo Versenyen. Március 10-én Barcson mér-

ték össze tudásukat Dél-Dunántúl fiatal cselgáncsosai. A Dombóvári Judo Klub ver-

senyzői derekasan helyt álltak ezen a megmérettetésen. Eredmények: Aranyérem: Fejes 

Barbara, Kovács Barnabás, Kovács Máté, László Liza, Vida Virág. Ezüstérem: Tárnok 

Marcell, Kovács Milán, Fodor Csongor, Farkas Vanda, Varga Kata. Bronzérem: Kovács 

Levente, Bata Csongor. Pontszerző helyezés: Papp Attila, Bende Luca, Szabó Kendra.
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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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Dombóváron I. emeleti, rész-
ben bútorozott, 2 szobás 
lakás kaucióval kiadó. Tel.: 06-
30/858-3132

JÁRMŰ 

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

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

ÁLLAT 

Előnevelt csirke megren-
delhető. Vörös kettőshasznú 
420 Ft/db. Master-kender-
magos-kopasznyakú 425 
Ft/db.Fehér húshibrid 465 
Ft/db. Ellenőrzött, vakcinázott 
állományból, szállítással. 06-
20/9391-895, 06-20/5494-822

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

Süldők, malacok eladók. Tel.: 
06-20/228-0949

Kacsa-vásár. Fehér, 3-4 kg 
átlagsúly. 1790 Ft/db. Ingye-
nes szállítás. Rendelés: +36-
70/776-3007. Ingyen szeretne 
kacsát? www.magyarbarom-
fifutar.hu

40 méhcsalád nagyboconádi 
kaptárban eladó. Érd.: 06-
30/566-0307

SZOLGÁLTATÁS 

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

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

Festést, gipszkartonozást, fa 
ajtók-ablakok javítását, rendbe 
tételét, kisebb ház körüli 
munkákat rövid határidővel 
vállalunk. Tel.: 06-70/356-7323

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást vállalok Dombóvár 
és környékén! Érd.: 06-30/444-
3065

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

TÁRSKERESÉS 

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

60 éves hölgy korrekt férfi 
ismeretségét keresem, kalan-
dorok kíméljenek. Tel.: 06-
30/8850-094

OKTATÁS 

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

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven dég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011).

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

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

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

Dombóváron, Széchenyi utcá-
ban eladó vagy kiadó kétszo-
bás, cserépkályhás házrész 
melléképületekkel. Irányár: 2 
MFt. Érd.: 06-70/908-7247

Dombóvár-Szőlőhegyen, Dáró 
utcában 1000 m2-es építési 
telek eladó. Tel.: 06-30/9472-
598

KIADÓ 

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

Költözködik, építkezik vagy 
csak tárolási gondja van? 
Dombóváron 15-200 m2-
ig tárolást biztosítok fedett, 
zárható helyen hosszú távon. 
Tel.: 06-30/2379-646

ÁLLÁS 

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

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 bérelőle-
get és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 
óráig a 06-70/639-9920 tele-
fonszámon.

Megváltozott munkaképes-
ségű személy állást keres 
takarító, portás, recepciós, 
könnyű fizikai munkakörben. 
Rehabilitációs kártyával rendel-
kezem. Tel.: 06-30/1977-164

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

CNC-gépkezelőket, kar-
bantartó géplakatosokat 
keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatré-
szeket gyártó partnerünk-
höz. Hosszútávú munkale-
hetőség, kiemelten magas 
bérezéssel (Nettó: 1.600 
Ft órabér), 50 km-es kör-
zetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igé-
nyes, díjmentes szállás 
biztosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-TexEuro Kft.)

Ausztriai Nightclub host-
ess 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 társal-
gási szintű német nyelv-
tudással. +43/6601582020 
(Pabian&Partner)

Tapasztalattal rendelkező 
tehergépkocsi vezetőt kere-
sünk C kategóriával, GKI-vizs-
gával billencs tehergépkocsira, 
építőanyag Dombóvár és kör-
nyékére történő kiszállítására. 
Érd.: hétköznap munkaidőben 
06-30/675-8489, KOKO Beton 
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 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

INGATLAN 

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

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

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

ÜZLET 

Garázsvásár! Dombóvár, 
Pannónia út 23. Műszaki cikkek, 
kultúrcikkek, könyvek, lemezek, 
kazetták, stb. Naponta 9-12, 
13-17-ig! Nagyon kedvező árak 
megegyezés szerint is.

Kaposszekcsőn jelenleg is 
működő kocsma bérleti joga 
átadó. Érd.: Horváth Attila 06-
30/981-9977

JÓSLÁS 

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

VEGYES 

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

Eladó villany varrógép 
„Predom”466, alig használt,  
eke 3x45, 2x35-ös, VZ-3 szárt-
épő, 200 kg-os mázsa, áteme-
lő csiga, diófa rönk (0,86 m3). 
06-30/325-5326

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

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

Hagyaték felvásárlást, régi 
bútort, dunyhát, ócskavasat, 
rossz akkumulátort, régi moto-
rokat vásárolok, lomtalanítást 
vállalok. 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, 
kétszárnyú ablak 60.000 Ft-
ért és 205x150-es bukó-nyíló, 
háromszárnyas ablak 89.000 
Ft-ért eladó. 06-30/420-4646

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

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

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

Eladó egy villanymotorral hajt-
ható kukorica morzsoló és egy 
Köhler típusú, lábbal hajtható 
varrógép. Tel.: 06-74/887-342

KERESEK 

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

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

ÜDÜLÉS 

100.000 Ft értékű üdülési utal-
ványomat féláron eladnám, 
mely Zalakaros, Siófok, Velence 
Club Karos SPA Hotelekbe 
érvényes az idei évben. 06-
70/634-0543

RÉGISÉG 

Magas áron vásárolok régi 
bútorokat, festményeket, fali-
órákat, porcelánokat, hagyaté-
kot. 74/435-209.

Dunnákat, párnákat 23.000 
Ft/kg-ért,  örökséget hagya-
tékból, ócskavasat vásárolok. 
Ingyenes kiszállás! 06-30/885-
7737

Dunnákat, párnákat 27.000 Ft/
kg-ig, hagyatékot, örökséget 
vásárolok, lomtalanítást válla-
lok. 06-30/272-4436
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