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Pintér Szilárd Dombóvár 
város polgármesterének 
videotájékoztatója

A 2020. 03. 20-i tájékoztató megtekintésénez  
kattintson a képre.

https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/szuperinfo-reklam-es-graviroda-20160225093251
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/pinter-szilard-videotajekoztatoja-2020-03-20-144827
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/pb-gaz-hazhozszallitas-2020-03-23-135703
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/gelencser-autosiskola-2012-03-07-105344
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/d-gep-bugyi-norbert-20130124144517
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/infodombovar-es-digitalis-szuperinfo-mert-az-uj-kihivasok-uj-megoldasokat-kivannak-2020-03-23-092716
https://www.dombovariszuper.info/hirdetesfeladas
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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 félelem rombolja az 
immunrendszert is
Az ember lelke mélyén 
lévő félelem rombolja 
az immunrendszert is 
– mondta Csókay And-
rás idegsebész, a Hon-
véd Kórház idegsebészeti 
osztályának osztályveze-
tő főorvosa az M1 aktu-
ális csatorna hétfő esti 
műsorában a koronavírus-járvány 
miatt kialakult helyzetről.

Csókay András arról beszélt: a stressz, az 
egészséges félelem egy bizonyos szintig moz-
gósítja az ember ellenállóképességét, javítja a 
keringést és „minden rendszerünket, így az 
immunrendszerünket is”. Ugyanakkor a “szív 
legmélyén lévő félelem” hatalmas károkat 
okoz, roncsolja a keringési és az immunrend-
szert és akadályozza az elmét, hogy jó dönté-
seket hozzon.

Az idegsebész szerint ezért fontos, hogy 
„a gyökerénél tudjuk kezelni a félelmünket”, 

a „lelkünk legmélyén”, aho-
vá csak az ember maga és Is-
ten lát.

Erre való az igazán mély, 
az egyház tanítása szerint 
kontemplatív, szemlélődő imád-
ság – mondta.

Hozzátette, a vallások több-
sége utat mutat ehhez a „va-
lós, félelemmentes énhez” mély 

imádsággal vagy meditációval. Ugyanakkor 
nemcsak a vallásos ember képes eljutni a lel-
kének ehhez a legmélyebb részéhez, ahol ta-
lálkozhat igazi önmagával. De ehhez minden-
képp szükséges a csend.

    Csókay András szólt arról is, hogy volt há-
rom magyar tudós, akinek a gyakorlati útmuta-
tásai segíthetnek a koronavírus leküzdésében 
is: Semmelweis Ignác, aki felfedezte a sterili-
tás és a kézmosás fontosságát, Szent-Györgyi 
Albert, aki izolálta a C-vitamint és rájött sze-
repére a vírusos betegségek leküzdésében, va-
lamint Béres József, aki felismerte a nyomele-
mek immunerősítő hatását.                         MTI

https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/dr-pulai-va-szulesz-nogyogyasz-2012-02-22-154934
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/dr-pulai-janos-urologus-2012-02-22-141925
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/lo-hal-vasar-kovacs-jeno-20200324141458
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/dr-gyimesi-laszlo-gyermek-szakorvos-2012-02-22-113702
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/felnott-es-gyermek-borgyogyaszat-dr-horvath-gabor-2020-03-23-153738
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/gerber-optika-kft-20111203192525
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/csokay-andras-foorvos-a-felelem-rombolja-az-immunrendszert-is-2020-03-24-084956
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/kategoria:egeszseg-eletmod?fbclid=IwAR0VubiPvTcz9PoULYCBz6O_u_qUeKoO5Gp5750vXUVh_wv8PkKK7x7mUkw
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A járványügyi helyzet új sza-
kaszba érkezett. Dr. Darvai 
László háziorvos, sok éves ta-
pasztalata alapján osztja meg 
javaslatait olvasóinkkal, me-
lyeket érdemes megszívlelni, 
betartani. A javaslatokat utasí-
tásként lenne célszerű kezelni, 
hiszen rövidesen a válságkeze-
lés olyan szakaszába érkezik, 
ami – ha a fegyelmezettségünk 
és felelősségérzetünk nem 
javul – komoly korlátozó ren-
delkezések bevezetésével is 
járhat. Kérjük, szokjanak hozzá, 
hogy jelen helyzetben a fegyel-
mezettség ezrek életének a 
megmentésével járhat.

1. Mindennemű érint-
kezést kerüljenek is-

merőseikkel, rokonaikkal és 
munkatársaikkal. Családon 
kívül a testi érintés TILOS! 
Beszélgetések távolsága két 
méternél ne legyen rövidebb 
védőfelszerelés nélkül.

2. Mindenki tegyen 
meg mindent annak 

érdekében, hogy ha foglal-
kozása nem az elsődleges 
fontosságú munkakör (élel-
miszer-vegyi áru boltok el-
adói, postai alkalmazottak, 
szociális és egészségügy, 
rendőrség, katonaság, ka-

 VÁLSÁGKEZELÉS A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS (COVID-19) IDEJÉN 

A fegyelmezettség életet ment!
tasztrófavédelem, stb.), 
hogy otthonról dolgozhas-
son. Ha ez nem megoldha-
tó, védőfelszerelés nélkül 
ne menjen dolgozni!

3. Ne használjanak tö-
megközlekedést. Na-

gyon ritkán vásároljanak. 
Használjanak bankkártyát a 
készpénz helyett. 

4. A közzétett számok 
csak irányadók: sem-

miféle közösségi rendezvé-
nyen ne vegyenek részt, a 
fertőzőképesség nem attól 
függ, hogy azon 100 vagy 40 
fő van-e jelen. Amennyiben 
a találkozások halaszthatat-
lanok, azokat tartsák szabad 
térben, megfelelő távolságra 
egymástól.

5. Ha teheti, hordjon 
maszkot a lakásból 

való kilépéskor, amennyi-
ben emberekkel találkozni 
kényszerül. Házi készítésű 
maszkok viselése jobb a 
semminél, de hordása hamis 
biztonságérzetet okozhat, 
a specialis félálarcokhoz 
képest (FFP2 FFP3, melyek 

jelenleg még nem elérhetők) 
csak csekély védelmet tud-
nak biztosítani.  Mindenki 
szerezzen be gumikesztyűt, 
ha tud. Minden vásárlás, 
ügyintézés maszkban és gu-
mikesztyűben történjen.

6. Az egészségügyi lé-
tesítményeket mesz-

szire kerüljék el. Tünetek 
(láz, köhögés, torokfájás, 
levertség, végtagfájdalmak, 
esetleg légszomj) jelentke-
zése esetén TELEFONON 
keressék háziorvosukat, aki 
rendelkezik a további teen-
dőkről.

7. Senki ne menjen 
szentmisére, istentisz-

teletre! A járvány terjedé-
sének a közoktatási-közne-
velési intézményeken kívül 
az egyik legfontosabb góc-
pontjai a közösségi terek. 
Mindenki gyakorolja hitét 
otthon. Kerüljék a bevásár-
lóközpontokat!

8. Az otthonukban is 
szigorú rendszabá-

lyokat tartsanak be: hazajö-
vetelkor első a kézmosás és 

a felsőruházat levétele, ezt 
követheti minden más. Le-
gyenek következetesek és a 
családtagokkal is tartassák 
be a szabályokat.

9. Fertőzött vagy fertő-
zésre gyanús tárgyak 

(pl. fertőzésgyanús betegtől 
átvett csomag, levél, eszköz) 
két napos szellőztetése  va-
lószínűtlenné teszi az azok-
kal való járványterjesztést.

10. Az iskolák-óvo-
dák bezárása után, 

amennyiben gyermekük az 
utolsó óvodai-iskolai nap 
óta eltelt 6-8 (biztonsági 
okokból 14) nap után tü-
netmentes, nem tekinthe-
tő fertőzőforrásnak, így a 
nagyszülőkkel való érintke-
zésének akadálya nincs! A 
gyermekek a nagyszülők-
nél kiváló helyen vannak, 
amennyiben szüleik a sza-
bályokat betartják, és nem 
fertőzik meg őket.

11. Semmiféle közös-
ségszervezést, ima-

csoportot, gyermekek meg-
őrzése céljából alakuló kez-

deményezést ne támogas-
sanak, azokon ne vegyenek 
részt, és gyermeküket ne 
helyezzék el ezeken a helye-
ken.

12. Személygépkocsi-
val csak maszkot 

viselő ismerőseiket szállít-
sák, ha ez elkerülhetetlen. A 
személygépkocsi nemcsak a 
személyek fizikai közelsége 
miatt veszélyes, hanem a 
kis, zárt tér miatt is.

13. Minél többet tar-
tózkodjanak szabad 

levegőn. Kertészkedjenek, 
kiránduljanak. De csak a 
családtagokkal!

14. A szabályok be nem 
tartása legyen a kri-

tika tárgya, ne pedig annak 
betartása!

15. Az új típusú korona-
vírus által okozott 

betegség fiatal, egészséges 
emberekre nézve szokásos 
vírusfertőzésként zajlik le. 
A többnyire idős,  krónikus 
betegségekben szenvedők-
ben pár nap alatt halálos is 
lehet.

LEGYENEK BÖLCSEK, 
ÓVATOSAK 

ÉS KÖVETKEZETESEK.

Dr. Darvai László
háziorvos

Aki külföldről jön haza, vonuljon 
önkéntes karanténba!
Önkéntes otthoni karanténra kérik nemcsak az időseket, a diákokat, hanem 
a külföldről hazatérőket is.

A koronavírus-járvány magyarországi terjedésének csökkentése, a fertőzés tömegessé válásának 
lassítása érdekében felhívták mindazokat, akik az elmúlt időszakban külföldön jártak, hogy vonulja-
nak önkéntes házi karanténba. Ennek javasolt ideje jelenleg 14 nap.

Az önkéntes karantén – írták – nem hatósági elrendelés, hanem kérés. Hogy ez mit jelent, azt több 
pontban részletezte az NNK. Az érintett 14 napig nem hagyja el tartózkodási helyét, csak azokkal 
érintkezik, akikkel együtt él, látogatókat nem enged be.

Ha rosszul érzi magát, láz vagy légszomj, köhögés, egyéb légúti tünet jelentkezik, azonnal hívja há-
ziorvosát vagy a háziorvosi ügyeletet – közölték.

Kiemelték továbbá, hogy a házi karanténban is ajánlott legalább 1,5 méter távolságot tartani a csa-
ládtagoktól. Fontos a higiénia, a gyakori takarítás és szellőztetés. Ajánlott továbbá másoktól külön ét-
kezni. Felhívták a figyelmet a rendszeres otthoni testmozgás fontosságára is.   Forrás: koronavirus.gov.hu

https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/lo-hal-vasar-attalan-bognar-attila-2020-03-23-144531
https://www.infodombovar.hu/hazhozszallitas
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/fahaz-bufe-2020-03-19-162530
https://koronavirus.gov.hu/
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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 ÁllásbörzeÁllás

PROFESSZIONÁLIS 
KÁRTEVŐMENTESÍTÉS

a HACCP, 
illetve az Integrált 

Kártevőmentesítés (IPC) 
előírásai szerint

SZOLGÁLTATÁSAINK
- rágcsálóirtás (egér, patkány)

- rovarirtás (csótány, légy, 
ágyi poloska, bolha, hangya, 

darázs stb.)
SZOLGÁLTATÁSAINKAT 

AJÁNLJUK
- élelmiszeripari egységek 

(étterem, pékség, cukrászat, 
italokat forgalmazó és előállító 

helyek stb.),
- üzemek, raktárak, irodaházak

- szálláshelyek (szálloda, 
apartman, vendégház)

- társasházak
- intézmények (közösségi 

épületek: óvoda, iskola, kórházak, 
művelődési házak stb.) számára.

+36 70 209 4399
info@enwed.hu
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Kereshetõ cégek

Cégregiszter
7 napos iratkarantén 
a bíróságokon
A bíróságokra érkező iratok hét napra karantén-
ba kerülnek a koronavírus-fertőzés megelőzése 
érdekében, a halaszthatatlan ügyek iratait pedig 
speciálisan kezelik. 

Az ügyfeleknek érdemes a halaszthatatlan ügyintézést igénylő 
iratokon ezt a tényt jól láthatóan jelezni - tudatta az Országos Bí-
rósági Hivatal (OBH) közleményben kedden.

Különleges iratkezelési szabályok betartását ajánlja az OBH Ve-
szélyhelyzeti Kabinetje a bíróságoknak a rendkívüli törvénykezé-
si szünetben a koronavírus-fertőzés megelőzése, az ügyfelek és a 
dolgozók védelme érdekében. Az úgynevezett iratkaranténra vo-
natkozó előírások a bírósági szervezeten belüli és az ügyfelektől 
érkező küldeményekre egyaránt vonatkoznak.

A postai vagy kézbesítői úton érkezett, illetve a bírósági gyűj-
tőládákba helyezett iratok átvételekor maszkot és kesztyűt kell vi-
selniük a bírósági dolgozónak. Valamennyi átvett iratot bontatla-
nul kell papírzsákba vagy papírdobozba rakni, ami az iratok ér-
kezési dátumának feltüntetésével hét napra iratkaranténba kerül. 
Az iratok ezután már haladéktalanul az iratkezelést végző irodá-
hoz kerülnek.

Az iratkarantént akkor nem lehet alkalmazni, ha a boríték fel-
bontása nélkül, vagy az átvétel során megállapítható, hogy az ira-
tok olyan ügyre vonatkoznak, amely a rendkívüli ítélkezési szü-
net alatt halaszthatatlan ügyintézést igényel. 

A teljes cikk ide kattintva olvasható.                                      MTI

Postára csak akkor menjünk, 
ha nagyon muszáj!
Aki teheti, csekkbefizetés helyett utaljon, hagyo-
mányos levél helyett írjon e-mailt, a webáruhá-
zakat pedig érdemes ellenőrizni rendelés előtt és 
használni a küldemények nyomon követését

– ajánlja a postapiacot is felügyelő Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) szombati közleményében.

A hatóság azt írta, a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, de a 
tárgyak érintésének is van kockázata, a járvány ezért a postai szol-
gálatokra is hatással van.

Egyetemes postai szolgáltatásnak minősül például a hivatalos 
iratok, a két kilogramm alatti postai küldemények, a húsz kilo-
gramm alatti csomagok, valamint a vakok írását tartalmazó kül-
demények felvétele és kézbesítése munkanapokon, illetve az aján-
lott, a tértivevény, illetve értéknyilvánítás-szolgáltatás.

Az NMHH-nak nincs tudomása a hazai postaforgalom komo-
lyabb lassulásáról, de a nemzetközi forgalomban már vannak 
fennakadások: a légi közlekedés ritkult, járatok esnek ki, egyes or-
szágokba a küldemények nem, vagy csak lassan jutnak el.

Azt tanácsolják, hogy az idősek, krónikus betegséggel küzdők 
egyáltalán ne menjenek postára, de ha tehetik, a fiatalabbak is ha-
lasszák el a postai ügyintézést. A postai küldemények extrém eset-
ben karanténba is kerülhetnek a postai alkalmazottak vagy a cím-
zettek egészsége védelmében.

Lehetőség szerint előnyben kell részesíteni az elektronikus leve-
lezési és a kapcsolattartási formákat a postai ügyintézés helyett. 

A teljes cikk ide kattintva olvasható.                                      MTI

Hirdetésfelvétel

Kattints! Kattints!

https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/koko-beton-kft-2013-03-13-113826
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/ajto-ablakkeszites-garazskapuk-baranyos-ferenc-2020-03-23-155346
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/wm-butordiszkont-es-konyhastudio-20111203192525
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/enwed-kft-2013-01-24-153805
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/klara-barkacs-es-gazdabolt-2020-03-23-150824
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/belyegzokeszites-szuperinfo-reklamiroda-20111203192525
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/hetnapos-iratkaranten-a-birosagokon-2020-03-24-223021
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/postara-csak-akkor-menjunk-ha-muszaj-2020-03-21-140525
https://www.infodombovar.hu/olvasosarok
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter
https://www.dombovariszuper.info/hirdetesfeladas
https://www.dombovariszuper.info/hirdetesfeladas
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Rendkívüli intézkedések 
Dombóváron
A dombóvári önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse 
a koronavírus kockázatait a településen. A helyszínről Szilágyi Jenő tudósította a 
Hír TV nézőit.

A tudósítást ide kattintva nézhetik meg.

Csökkent a szociális étkeztetés 
díja Dombóváron
Tisztelt Dombóváriak! Kedves Idős Polgáraink!

Az országot – és ezáltal a várost is – érzékenyen 
érintő, nehéz helyzetre való tekintettel újabb intéz-
kedést tettem annak érdekében, hogy minden le-
hetséges módon segíthessük idős polgárainkat. A 
mozgóbolt elindítása után a szociális étkeztetés dí-
jának csökkentése is ezt a célt szolgálja.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a 70 év fe-
lettiek részére – a 46/2020. (III. 16.) Korm. rende-
let alapján –, valamint mozgásukban korlátozott és 
otthonukban egyedül élő 70 év alattiak részére he-
lyi döntés alapján biztosított étkeztetés 2020. már-
cius 23. napjától Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális szolgáltatások-

ról szóló rendelete szerinti szociális étkeztetés ke-
retében vehető igénybe. A változás az igénybe vé-
tel jogosultsági feltételeit nem érinti, a szolgáltatás 
biztosítása a korábbi gyakorlatnak megfelelően tör-
ténik. A módosításnak köszönhetően azonban a fi-
zetendő díj bruttó 470,- forintra csökken.

Bízom benne, hogy ezzel az intézkedéssel is na-
gyon sok dombóvári idősnek tudunk segíteni. Vár-
juk a jelentkezésüket munkaidőben az ingyenesen 
hívható zöld számon: 06-80-204-445

Dombóvár, 2020. március 23.
Pintér Szilárd
polgármester

Szociális mozgóbolt kezdte meg 
működését Dombóváron

Március 20-án elindult a városban egy „szociális moz-
góbolt”, amely alapvető élelmiszereket szállít azoknak, 
akik az ingyenes zöld számon jelezték igényüket.

Pékáru, tejtermékek, felvágott, liszt stb. kapható. Hétfőtől már a 
zöldség és gyümölcs kiszállítása is megoldott lesz, erről még a későb-
biekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Mindazon 70 év felettiek, mozgásban korlátozottak és egyedül élők, 
akik igénybe szeretnék venni a szolgáltatást az ingyenesen hívható zöld számon jelenthetik be mun-
kaidőben: 06-80-204-445. A szolgáltatás csak Dombóváron érhető el. A részletekről telefonon kap-
hatnak bővebb tájékoztatást.

A PICIPÓ egyébként minden héten Szőlőhegyre és Gunarasba a megszokott időpontokban küldi 
az autóját, amelyről bárki vásárolhat.

Helyi hírek
Friss helyi hírek folyamatosan 

az InfoDombóváron!
Kattintson!

https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/balogh-daniel-tuzifa-kereskedes-2020-03-23-124336
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/berg-erdo-kft-foldmunkak-bozotirtas-2020-03-23-110449
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/kleisz-tuzifa-2013-03-13-151040
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/gloiber-imre-2013-03-07-103343
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/tolosi-kft-2012-03-07-102956
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/balogh-janos-apritott-tuzifa-2020-03-24-120028
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/2020-03-24-184855
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/csokkent-a-szocialis-etkeztetes-dija-dombovaron-2020-03-24-082000
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/szocilis-mozgo-bolt-kezdte-meg-mukodeset-dombovaron-2020-03-20-193557
https://www.infodombovar.hu/hirek/lista/kategoria:helyi
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ADOMÁNYOK, FELAJÁNLÁSOK

RégiSég 

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

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

ÁLLÁS 

Dombóvári állattartó telepre 
megbízható munkaerőt keresek. 
Baromfi Kft. Tel.: 06-30/8345-
399 

iNgAtLAN 

Egyházaskozáron háromszo-
bás, 90 m2-es családi ház fel-
újított konyhával, fürdőszobával, 
központi fűtéssel /gáz, vegyes/, 
melléképülettel, garázzsal eladó. 
Irányár: 7,9 MFt. 06-30/511-8783

Csomában főút mellett fekvő 3 
szobás családi ház eladó. Érd.: 
06-30/438-1387

Gunarasi nyaraló eladó. Érd.: 
06-74/465-957, 06-30/240-8443

Dombóvár belvárosában 3. 
emeleti, 3 szobás, jó állapotú, 
szigetelt téglalakás eladó.  Érd.: 
06-30/3377-800

Dombóvár, Arany János téren 
felújításra szoruló családi ház 
eladó. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 06-70/575-9182

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

SzOLgÁLtAtÁS 

Best-Unio lakásfelújítás, abla-
kok, ajtók cseréje és javítása, 
festés, parkettázás, szigetelés, 
betonozás, hideg-, melegburko-
lás, csatornázás, sírok felújítása. 
06-20/4038-400, 06-20/3360-
011

ÁLLAt 

Előnevelt csirke megrendelhe-
tő. Vörös kettőshasznú 430 Ft/db. 
Master-kendermagos-kopasz-
nyakú 440 Ft/db.Fehér húshibrid 
480 Ft/db. Ellenőrzött, vakciná-
zott állományból, szállítással. 06-
20/9391-895, 06-20/5494-822

Fox-Terrier 8 hetes kiskutyák 
oltva, féregtelenítve, csippel 
eladók. Tel.: 06-20/5585-312

Karácsonyi bárányok, 8 hóna-
pos foxi szuka, háziszalámi 2.600 
Ft/szál eladó. Tel.: 06-30/473-
7081

Eladó 17 anyajuh és 13 bárány. 
Érd.: 70/703-74-28

VEgYES 

Búza, kukorica, zab zsákolva 
eladó. Tel.: 06-30/9562-815

Dombóváron eladó 5 db 
ATLANTIC elektromos fűtőra-
diátor /2021-ig garanciával). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/799-3912

Kiváló állapotú, minőségi, hasz-
nált, összeillő, cseresznye színű, 
fából készült sarokvitrin, tv szek-
rény, dohányzóasztal, telefon-
újságtartó komód kedvező áron 
eladó. Tel.: 06-30/442-7775

Morzsolt kukorica eladó, Sásd, 
Jókai u. 46. Tel.: 06-72/475-233

KERESEK 

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

Egy évvel  
elhalasztották 
az olimpiát

A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB) hivatalosan 
bejelentette: Thomas Bach 
elnök és Abe Sindzó japán 
miniszterelnök megállapo-
dott, hogy a tokiói olimpi-
át a jövő évre halasztják és 
legkésőbb 2021 nyarán kell 
megrendezni.

A cikk ide kattintva  
folytatódik.

Forrás: www.infodombovar.hu

Rablás és szexuális erőszak miatt 
letartóztattak egy férfit Tolnában
Egy hónapos letartóztatásba helyezett a Szekszárdi Járásbíróság 
egy 44 éves férfit, aki kirabolt és szexuálisan bántalmazott egy vé-
dekezésre képtelen embert a Tolna megyei Pálfán. 
A cikk ide kattintva folytatódik.

Gímszarvas bikát loptak,  
elfogták a rendőrök
Egy vadásztársaság képviseletében tett feljelentést a kerületveze-
tő vadász, hogy ismeretlenek 2020. március 8-án Csibrák telepü-
lés külterületi erdőrészében egy gímszarvas bikát kizsigereltek, 
és annak húsát ellopták. A cikk ide kattintva folytatódik.

Az autóvezetésétől már eltiltották, most 
ittasan motorozott egy dombóvári férfi
Egy 38 éves dombóvári férfi közlekedett az általa vezetett segéd-
motoros kerékpárral Dombóvár egyik utcájában 2020. március 21-
én a késő esti órákban, amikor az egyenruhások igazoltatták. 
A cikk ide kattintva folytatódik.    Forrás: www.infodombovar.hu

Apróhirdetések 1 hónapra  
csak 1000 Ft
Feladáshoz kattints ide!

https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/toth-temetkezes-2013-09-18-151435
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/villanyszereles-hetvegen-is-2020-03-23-152245
https://www.infodombovar.hu/oldal/allashirdetes/a-skociai-szent-margit-gondozootthon-margitmajor-felvetelt-hirdet
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/znet-telekom-internet-telefon-tv-20200324095440
https://www.dombovariszuper.info/hirdetesfeladas
https://www.infodombovar.hu/oldal/pannoniaradiohu/pannonia-radio-online-hallgathato-musora
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/adomanyok-felajanlasok-20200324171239
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/ado-1-20120202130447
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/egy-evvel-elhalasztottak-az-olimpiat-2020-03-24-152607
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/rablas-es-szexualis-eroszak-miatt-letartoztattak-egy-ferfit-tolnaban-2020-03-24-103349?fbclid=IwAR0exyJSbA3XBkCFwthMAABDOcV-rpcMZ88rF0Mf2QNjqRrA4uqNSaD8OV0
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/-gimszarvas-bikat-loptak-elfogtak-a-rendorok-2020-03-24-121708?fbclid=IwAR2In-MAsTAI3BHIvXuAVnXpjxsAwVex-lLuDy7SvY2QLh_xj-ZrwUUWh-8
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/az-autovezetesetol-mar-eltiltottak-most-ittasan-motorozott-egy-dombovari-ferfi-2020-03-24-150000?fbclid=IwAR0y-b5lSBrCceyoUVY8OESAAmSojsX7fUl6r_XXsoEgxXy39WNy9AgjUCw
https://www.infodombovar.hu/oldal/allashirdetes/munkalehetoseg-dombovari-allattarto-telepen
https://www.dombovariszuper.info/hirdetesfeladas
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Fekete István: 
Az ima

Nagy, szent pillanatokban 
mindig az ima volt velünk, mel-
lettünk, értünk. Nagy örömök-
ben, nagy sírásokban, csend-
ben és viharokban: ima, ima. És 
most mégis mind több helyen 
hallom, olvasom, hogy valaki 
imádja a lencsefőzeléket, imádja 
a karóráját, imádja a kirándulást 
és a táncot. Préda lett ez a szó, 
melyet magyar paraszttól soha-
sem hallott senki, és elkopott 
lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki „imád” mindent. 
A lovát, a szeretőjét, a nyak-
kendőjét... megszentségtelenít-
ve egy szót, az emberi lélek né-
ma himnuszát, tisztaság, a ké-
rés, a vigasz, a félelem, az isten-
keresés egyetlen, utolsó felkiál-
tását, amikor már nincs semmi, 
de semmi segítség, mentsvár, 
csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes 
Magyarom, ne szórd lelked ara-
nyát, nyelved szépségét a rombo-
lás disznai elé, ne imádj semmit, 
csak az Istent, mert nem tudod, 
milyen idők jönnek és nincs az a 
vihar, mely elpusztíthatna, ha ve-
led van az imádság és veled van 
az Isten.

A cikk ide kattintva folytatódik.
Forrás: Fekete István Múzeum

Online evangélikus 
igehirdetés
vasárnaponként 10.30-tól élőben.

A legutóbbi igehirdetés megtekinthető a képre kattintva.
Fotó: Dombóvár-Kaposszekcső-Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség

Újabb könnyítések a hiteleseknek
Újabb rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben kedden, amely további könnyítést hoz a hiteleseknek. A sza-

bályozás elsődleges célja az, hogy a kormány a hitelmoratóriummal élő ügyfeleket ne csak idén, hanem jövőre is, 
amikor újraindul a fizetési kötelezettség, akkor is segítse.

Világszerte az egyik legerősebb és legkedvezőbb intézkedést hozta meg a kormány előző héten, amikor a ma-
gánszemélyek és vállalkozások március 18-ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év 
végéig felfüggesztette. A most megjelenő rendelet a részlet és technikai szabályok mellett azt is biztosítja, hogy a 
moratóriummal élő ügyfelek részére ne váljék elviselhetetlen teherré a későbbi, újrainduló fizetés.

Így egyebek között nem számítható fel kamatos kamat a moratórium idején, amely jelentősen könnyíti az adó-
sok terheit. További segítség az is, hogy 2021. január 1-jétől a korábban felvett hitel eredeti törlesztőrészletének 
nagysága nem növekedhet. A futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő idő-
tartama alatt változatlan.

A kormány tovább bővíti a kedvezményes hitelek körét a munkáltatói kölcsönökkel, illetve azt a Nemzeti Esz-
közkezelő Programra is kiterjeszti.  A munkáltatói kölcsönökre is érvényes a fizetési haladék, vagyis 2020. de-
cember 31-ig a munkavállalóknak se a kölcsön összegét, sem annak kamatát nem kell visszafizetniük a munkál-
tatójuknak.

A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevőknek amellett, hogy a vételár részletfizetésére és a bérleti díj-
fizetési kötelezettségre fizetési halasztást kapnak, a lakhatásuk is biztosított, ugyanis a cég – a nem fizetés miatt 
– nem mondhatja fel a bérleti szerződést.

Gyászhírek

https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/kegyelet-temetkezes-dombovar-20111203192525
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/anubisz-re-temetkezes-20111203192525
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/jger-temetkezes-2020-03-23-141144
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/petrus-imre-mukoves-kofarago-2020-03-23-101435
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/fekete-istvan-az-ima-2020-03-24-155509
https://www.dombovariszuper.info/hirdetesfeladas
https://www.facebook.com/evangelikusegyhaz/videos/620242948833204/
https://www.infodombovar.hu/hirek/olvas/elhalasztja-aramszunettel-jaro-munkai-tobbseget-az-eon-es-az-elmu-2020-03-25-110149
https://www.infodombovar.hu/cegregiszter/profil/gyaszhirdetesek-megemlekezesek-20200324102156

