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DR. HORVÁTH ILONA
SZEMÉSZ FŐORVOS

DR. LEPOSA MÁRTA
SZEMÉSZ FŐORVOS

BEJELENTKEZÉS:
06 30 939 9199

KAPOSVÁR, HONVÉD U. 2.
WWW.VITALOPTIKA.HU

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, �Technológus� jeligével 
az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:  

Kometa 99 Zrt.  Humán Er�forrás �  unkaagyi  sztály
7400 Kaposvár Pécsi utca 67-69. � hrrkometa.hu

A Kometa 99 Zrt. a magyar élelmiszeripar
sikeres, dinamikusan fe�l�d� nagyvállalata 

azonnali belépéssel

HÚSTECHN LÓGUS 
munkatársat keres

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, �Technológus� jeligével 
az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:  

Kometa 99 Zrt.  Humán Er�forrás �  unkaagyi  sztály
7400 Kaposvár Pécsi utca 67-69. � hrrkometa.hu

Feladatok:
        � Technológiai standardok és rendszer fejlesztése a K  ETA márka további er�sítése érdekében
        � Próbagyártások és receptúrák koordinálása, normák kialakítása
        � �okumentációs rendszer kezelése  � Speciális szakmai ismeretek elsajátítása
        � Technológiai jelleg� statisztikák készítése, elemzése

Elvárások:
        � �els�fokú szakirányú végzettség � �lelmiszeripari szakmai tapasztalat
        �  S  ffice, els�sorban E�cel felhasználói gyakorlat. 

Munkavégzés helye:
        � Kaposvár

Amit kínálunk:
        � versenyképes jövedelem  � béren kívali juttatási rendszer
        � havi egyéni teljesítményfagg� prémium
        � utazási hozzájárulás � napi azemi étkezés
        � kedvezményes adalési lehet�ség 

 mechanikus szerel� (mez�gazdasági gépész)
 gépésztechnikus   CNC gépkezel�
  forgácsoló  karbantartó (villanyszerel�, kisgépszerel�)
 gépipari szakközépiskolát végzett fiataloknak egyéb pozíciók

 
Jelentkezés: önéletrajzzal

info@luckympex.hu címen 
vagy munkaidőben Kaposvár, Kőhárs u. 14. (Újmajor)

Keresett munkakörök:
szakirányú végzettséggel:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet az 

alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

CNC gépbeállító

Feladatok:
•  CNC berendezések programozása beállítása 
•  Az adott munkafolyamathoz a megfelelő szerszám 

ellenőrzése, gépre való felszerelése
•  Gépek működésének biztosítása a gyártási hatékonyság és 

a minőség � gyelembevételével
•  A termelésben résztvevő gépek műszaki állapotának 

felügyelete, beállítása

Elvárások:
•  Legalább középfokú műszaki végzettség;
•  Műszaki rajz olvasása
•  Precizitás, stressz és monotonitástűrés
•  Legalább 2 éves releváns szakmai tapasztalat (autóipari 

tapasztalat előny)
•  2 műszakos munkarend vállalása.

Előnyök:
•  Angol nyelv ismerete

Amit kínálunk:
• Versenyképes fi zetés • Bejárás támogatás • Lakhatási támogatás
•  Modern berendezések, tiszta, kellemes légkör
•  Szakmai fejlődés •  Hosszútávú munkalehetőség

Főként autóipari területen tevékenykedő 
magyar tulajdonban lévő forgácsoló üzem 

CNC gépbeállító kollégát keres.

Élvezze ki, hogy most végre nyugodalmas, békés napok állnak Ön 
előtt. Ne keressen magának megoldásra váró problémákat és ne 
is gyártson, egyszerűen csak örüljön annak, hogy ilyen gondtalan 
napjai vannak, amikor tényleg semmiért sem kell aggódnia.

A napokban különös találkozásokban lesz része és új embereket 
ismerhet meg. Lehet, hogy elsőre némelyikük különösnek tűnhet, 
de célszerű mindenkinek adnia egy esélyt. Igyekezzen nyitottan 
állni hozzájuk. Így értékes információk birtokába juthat.

Ez a hét rendkívül kedvező lesz Önre nézve, most jelentősebb 
erőfeszítések nélkül is képes lesz célba érni és közben sikereket 
elérni. Szinte maguktól pörögnek majd a dolgai. Végre nem kell 
már akadályokkal, sem pedig nehézségekkel számolnia.

Azt hinné, egy unalmas, megszokott hét elé néz, de rövid időn 
belül látni fogja, hogy elképesztő események érik. Váratlan, iz-
galmas fordulatok, de még új lehetőségek is érkezhetnek. Nem 
is kell törnie magát a változásokért, jönnek azok maguktól is.

Egész héten feszült lesz. Kimondottan fél és tele lesz baljós 
gondolatokkal, mint aki szabályosan várja, hogy bekövetkezzen 
a baj. Attól tartunk, félelme nem teljesen alaptalan, valóban 
számítania kell kellemetlenségekre, de nem olyan vészesekre.

Legnagyobb örömére nyugodt és gondtalan hét elé néz. El se 
akarja majd hinni, hogy nem történik semmi probléma és hogy 
jelenleg nincs is olyan gondja, ami megoldásra várna. A csillagok 
kedveznek Önnek, hogy szerencsés és gördülékeny hete legyen.

Bármilyen problémás ügyei is legyenek a családban vagy baráti 
körében, feltétlenül igyekezzen azt rendezni. A csillagok támo-
gatják minden kapcsolati probléma megoldását és azok fejlődé-
sét is előidézik. Emellett azért legyen elég ideje önmagára is!

Ha eddig akadályoztatva érezte magát, akkor jó hírünk van, 
mert most minden gát megszűnik és töretlenül haladhat előre. 
Bármi, amibe belefog, az beindul, rövid időn belül megvalósul. 
Érdemes kockáztatnia és formabontó terveit is megvalósítania.

Ha eddig bármivel kapcsolatban is nehézségekbe ütközött volna, 
az a héten egy csapásra megoldódik. Még a magán és hivatalos 
problémák is megoldódnak, és kedvező fordulatra számíthat. 
Érdemes aktivizálnia magát és belevágni abba, amibe szeretne.

Fantasztikus új ötletei támadhatnak a héten. Tombol Önben az 
energia, és szeretne valami igazán kreatívat alkotni. Ajánlatos 
is lehet belefogni az ilyen ötletei megvalósításába, de akár 
a lakásfelújításba és bármi olyan dologba, ahol kiélheti magát.

Meglehetősen szétszórt lesz a héten. Nemigen találja majd a he-
lyét, gyakran elfelejt dolgokat és figyelmetlenségéből adódóan 
kisebb kellemetlenségek is érhetik. De a hét vége felé kiegyensú-
lyozódnak Ön körül az energiák és behozhatja a lemaradást.

Türelmetlen, nyűgös és feszült lehet a hét első felében. Nézze 
inkább a jó oldalát, legalább nem fog rohanni, sem pedig 
kapkodni, mindenre jut majd elég ideje. Meglehetősen sok aka-
dályba fog ütközni a héten, de most ezek kevéssé fogják zavarni.

(2018. 01. 29. – 2018. 02. 04.)
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MInden KedVeS OlVASónKnAK
béKéS, bOldOg új éVet KíVÁn

A SzuPeRInfó
 KAPOSVÁRI SzeRKeSztőSége
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állás
Betanított munkára kere-
sünk női, férfi dolgozó-
kat Sopron és Győr kör-
nyékére. Jó fizetés, szál-
lás, juttatások, munkába 
járás biztosított. Jelent-
kezni: +36-30/709-3150-
es telefonszámon.

Kőművest felveszek kapos-
vári munkavégzésre. Érdek-
lődni: +36-30-347-25-71.

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-Sop-
ron megyei partnerünkhöz. 
Magas bér, ingyenes szép 
szállás, utazás térítés. 
06/30-511-4219.

210.000-Ft bruttó-tól 
Zalaegerszegre betaní-
tott munkásokat kere-
sünk több műszakra! Szál-
lás-előleg megoldott! Tel.: 
06-20/224-0242

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

JöJJön hozzánk 
két műszakban dolgozni!

Feladatok:
• CNC gépek kezelése,
• Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önálló munkavégzés,

elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés,
• Pontosság a munkavégzésben,

előny:
•  CNC gépek beállításában és több éves gyártói környezetben 

szerzett tapasztalat,
• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

amit kínálunk:
•  Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
• Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
• Utazási költségtérítés,
• Lakhatási támogatás,
• Szakmai fejlődések támogatása

Elege van a folyamatos műszakból?

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése 
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

CnC gépkezelő 

IMPRESSZUM
Lapigazgató: 
Szekeres Zsolt
Főszerkesztő:
 Heffler György

Szerkesztőség címe: 
7400 Kaposvár, 
Teleki u. 7. fsz.1 

Te.l: 06-82-222-069

Kiadja: 
Maraton 

Lapcsoport-Multivízió 
Kiadói Kft.

Felelős kiadó:
Heffler György 

és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók 

Nyomtatás: 
Mediaworks Hungary Zrt. 

Felelős vezető: 
Horváth Gábor Ferenc 

nyomdavezető

A lap ingyenes.
Megjelenik 30.000 példányban 

Kaposvár és körzete 
Kaposvár, Böhönye, Hetes, Igal, Juta, 
Kadarkút, Kaposfüred, Kaposmérő, 

Kaposszerdahely, Kiskorpád, Mernye, 
Nagyatád, Nagybajom, Szenna, Taszár, 

Toponár, Kaposfő, Kaposújlak, 
Somogyaszaló

közigazgatási területén.

Terjeszti a DMH Magyarország Kft.

A Szerkesztőség fenntartja magának a 
jogot az olvasói levelek tartalmának 

szerkesztésére és közlésére.

A cms ELECTRONICS HUNGARY KFT. FONYÓD
munkatársakat keres azonnali munkakezdéssel

1.ÜZEMVITELI MUNKATÁRS (KARBANTARTÓ)
Elvárások: • Középfokú műszaki végzettség • B kategóriás jogosítvány ( legalább 5 éves) ( C-D kategória előny ) 

• Erkölcsi bizonyítvány • Jó problémamegoldó képesség, rugalmasság
Bérezés: Megegyezés szerint

2. BETANÍTOTT SZERELŐ
1-2 műszakos vagy ÁLLANDÓ ÉJSZAKÁS (30% plusz) munkarendbe • Jó kereseti lehetőség, tiszta munka, éves állás !

3. RAKTÁROS
Elvárások: • Targoncavezetői engedély ( felülős, gyalogkiséretű ) • Raktári és üzemi tapasztalat 

• Számítógépes tapasztalat előny

4. ANYAGMOZGATÓ
Elvárások: • Számítógépes ismeret • Raktári és üzemi tapasztalat

Munkábajáráshoz ingyenes autóbuszos  bejárást biztosítunk a következő útvonalakon: 
I .  Somogyvár-Öreglak-Buzsák-Lengyeltóti-Szőlősgyörök-Szőlőskislak -Ordacsehi-Fonyód és vissza. 

II.   Marcali-Kéthely-Balatonújlak-Balatonkeresztúr-Balatonfenyves-Fonyód és vissza. 
III. Kaposvár-Mernye-Somogybabod-Somogytúr-Látrány-Balatonlelle-Balatonboglár-Fonyód és vissza.

Jelentkezni lehet: Tel: 85/561-944, 85/561-914 ( Királyné Simon Éva) vagy:  office@cms-electronics.com vagy: 
személyesen, Fonyódon a portán • Kedd-Szerda-Csütörtök 09.00-től 12.00-ig. Cím: 8640 Fonyód, Harmatos u. 56. 

A FELVÉTELT GYAKORLATI MUNKA, SZERELÉSI TESZT ÉS ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT ELŐZI MEG. 
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A varjú hihetetlenül okos állat, 
körülbelül egy 7 éves gyerek 
szintjén áll. Megoldanak egé-
szen összetett kirakós feladato-
kat, eszközöket használnak, és 
nagyon jó a memóriájuk.

tudta?

Több mint 200 csatlakozott partner-
rel indul a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség új téli belföldi kampánya: Át kell él-
ned, hogy elhidd –  A feltöltődés télen is 
hagyomány.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 

2018. január 15-én indította el új, téli belföldi 

kampányát, együttműködve a Magyar Szállo-

dák és Éttermek Szövetségével (MSZÉSZ), va-

lamint a Magyar Fürdőszövetséggel (MFSZ). 

A kezdeményezéshez eddig országszerte 

több mint 200 partner csatlakozott, akik „Té-

li feltöltődés” néven speciális ajánlatot hoz-

tak létre.

Magyarország a téli időszakban is számos 

élményt kínál az utazni vágyóknak, kétezer 

éves fürdőkultúránk mellett hazánk az öt leg-

nagyobb termálvízkészlettel rendelkező or-

szág között van a világon a közel 1500 ter-

málkútjával és több mint 270 féle elismert 

ásvány- és gyógyvizével. Azoknak tehát, akik 

télen is pihenésre, feltöltődésre, kikapcsoló-

dásra vágynak, érdemes felfedezni hazánk 

különleges fürdőit.

„Azt szeretnénk elérni, hogy télen is mer-

jünk útra kelni, hiszen Magyarország minden 

évszakban izgalmas és tartalmas lehetősé-

geket kínál a pihenésre, a feltöltődésre és a 

kikapcsolódásra. Igaz ez a téli időszakra is” 

– nyilatkozta a kampány kapcsán Guller Zol-

tán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezér-

igazgatója.

Az MTÜ a kampányához csatlakozott für-

dők és vendéglátóhelyek „Téli feltöltődés” 

néven speciális ajánlatot értékesítenek 2018. 

január 15. – február 15. között.  Az ajánla-

tok téli rekreációhoz kapcsolódó árkedvez-

ményeket, kedvezményes szolgáltatásokat 

és/vagy többletszolgáltatásokat biztosí-

tanak. Az MTÜ a partnerek listáját a www.

hellomagyarorszag.hu oldalon teszi közzé.

Könnyid László, a Magyar Szállodák és Ét-

termek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke el-

mondta: „A szállodák egyedi csomagajánla-

tokkal, változatos programkínálattal készültek 

a kampányra, hiszen a téli időszak forgalom 

élénkítése és a vendégek határainkon belü-

li pihenésének magas színvonalon történő 

megvalósítása közös érdek.”

„A szolgáltatások a téli időszakban is meg-

határozott sztenderdek szerint rendelkezésre 

állnak; az az érdekünk, hogy ezen szolgálta-

tásokat minél többen igénybe vegyék” – fo-

galmazott Czeglédi Gyula, a Magyar Fürdő-

szövetség (MFSZ) elnöke.

A kampányhoz kapcsolódó kisfilmet há-

rom kiemelt turisztikai térségben – Sopron-

Fertő (Bükfürdő), Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség 

(Sóstó), Balaton (Hévíz) – készült. A „Minden 

veled” című dalt ezúttal Schoblocher Barba-

ra, a Blahalouisiana zenekar énekesnőjének 

előadásában hallható.

forrás: ng.hu

Feltöltődés 
a téli időszakban
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állás apró
Palackot vásárolok (PB, ipa-

ri gáz). Tel.: 06-20/368-1233.

Simson motort vásárol-

nék, más régi motor, üzem-

képtelen is érdekelhet. 

06-20/351-3711

Magányos? Akkor keresen 

engem! Garantáltan megis-

mertetem az igazival! www.

szemelyestarskereso.hu 

06-30/353-6152  (társkere-

sés rovat)

Kaposváron, Városház utcai 

üzletsoron 37 m2-es üzlethe-

lyiség kiadó. 06-70/704-6331

TOJÓTYÚK kapható 500 Ft/

db, 12 db-tól ingyenes ház-

hozszállítással. 06-30/2646-

146. Összeírókat keresünk!

Kőművesmunkák kivitele-

zése, kéményrakás, vako-

lás, térkövezés, bontás.  tel: 

70/539-8199

100-160 kg-os hízók és 1db 8 

hónapos vemhes tehén eladó 

nagyberkiben 06702274188

Készpénzért autóját, teherau-

tóját megvásároljuk, állapottól 

függetlenül. Házhoz megyünk! 

Tel.: +36-70/669-7777.

Bolti eladó, Boltvezető, 

Szakács, Cukrász, Pincér, 

Vendéglátásszervező, Ven-

déglátó üzletvezető, Vendég-

látó Eladó, Aranykalászos Gaz-

da OKJ tanfolyam. 06-70/637-

4750. www.minervakft.hu 

(E-000909/2014/A001-A011)

Betanított munkára kere-
sünk női, férfi dolgozó-
kat Sopron és Győr kör-
nyékére. Jó fizetés, szál-
lás, juttatások, munkába 
járás biztosított. Jelent-
kezni: +36-30/709-3150-
es telefonszámon.

Kőművest felveszek kapos-
vári munkavégzésre. Érdek-
lődni: +36-30-347-25-71.

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-Sop-
ron megyei partnerünkhöz. 
Magas bér, ingyenes szép 
szállás, utazás térítés. 
06/30-511-4219.

210.000-Ft bruttó-tól 
Zalaegerszegre betaní-
tott munkásokat kere-
sünk több műszakra! Szál-
lás-előleg megoldott! Tel.: 
06-20/224-0242

A cms ELECTRONICS HUNGARY KFT. FONYÓD
munkatársakat keres azonnali munkakezdéssel

1.ÜZEMVITELI MUNKATÁRS (KARBANTARTÓ)
Elvárások: • Középfokú műszaki végzettség • B kategóriás jogosítvány ( legalább 5 éves) ( C-D kategória előny ) 

• Erkölcsi bizonyítvány • Jó problémamegoldó képesség, rugalmasság
Bérezés: Megegyezés szerint

2. BETANÍTOTT SZERELŐ
1-2 műszakos vagy ÁLLANDÓ ÉJSZAKÁS (30% plusz) munkarendbe • Jó kereseti lehetőség, tiszta munka, éves állás !

3. RAKTÁROS
Elvárások: • Targoncavezetői engedély ( felülős, gyalogkiséretű ) • Raktári és üzemi tapasztalat 

• Számítógépes tapasztalat előny

4. ANYAGMOZGATÓ
Elvárások: • Számítógépes ismeret • Raktári és üzemi tapasztalat

Munkábajáráshoz ingyenes autóbuszos  bejárást biztosítunk a következő útvonalakon: 
I .  Somogyvár-Öreglak-Buzsák-Lengyeltóti-Szőlősgyörök-Szőlőskislak -Ordacsehi-Fonyód és vissza. 

II.   Marcali-Kéthely-Balatonújlak-Balatonkeresztúr-Balatonfenyves-Fonyód és vissza. 
III. Kaposvár-Mernye-Somogybabod-Somogytúr-Látrány-Balatonlelle-Balatonboglár-Fonyód és vissza.

Jelentkezni lehet: Tel: 85/561-944, 85/561-914 ( Királyné Simon Éva) vagy:  office@cms-electronics.com vagy: 
személyesen, Fonyódon a portán • Kedd-Szerda-Csütörtök 09.00-től 12.00-ig. Cím: 8640 Fonyód, Harmatos u. 56. 

A FELVÉTELT GYAKORLATI MUNKA, SZERELÉSI TESZT ÉS ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT ELŐZI MEG. 

Elektronikai technikust 
keresünk Tatabányai mun-
kavégzéssel, ingyen szál-
lással kiemelkedő bére-
zéssel. Tel:06/70884-
3038 email: info@
zcsolutioiniroda.hu

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-Sop-
ron megyei partnerünkhöz. 
Magas bér, ingyenes szép 
szállás, utazás térítés. 
06/30-511-4219.

Cukrász állás. B.lellére 
gyakorlott, önállóan dol-
gozni tudó cukrászt kere-
sünk! Igényes, munkakör-
nyezet, legújabb gépekkel 
felszerelt cukrászműhely, 
modern technológiák, ver-
senyképes fizetés. Jelent-
kezés önéletrajzzal:info@
geletacukraszda.hu
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Vicc-turmix
 lacccci
Szőke nő a kollégájának:
- Laci, hogy kell kinyitni a pénz-
tárgépet?
- Nyomd meg a C-t!
- Lacccccci, hogy kell kinyitni?

érthetetlen
A motorosrendőr megáll a pi-
rosnál a motorjával és eldől.
Bosszankodva megszólal:
- A fenébe már! Mióta leszerel-
ték róla az oldalkocsit, mindig 
ezt csinálja!

Sürgős hívás
Egy kisváros polgármesterét 
telefoncsörgés ébreszti fel az 
éjszaka közepén. Az egyik ügy-
véd az:
- Sürgősen beszélnem kell ön-
nel, polgármester úr!
- Mi az ami nem várhat reg-
gelig?
- A főbíró meghalt ma este, és 
én akarok a helyére kerülni.
- Nos, nekem mindegy, ha a 
temetkezési vállalkozó nem 
ellenzi...

Az MTÜ a kampányához csatlakozott für-

dők és vendéglátóhelyek „Téli feltöltődés” 

néven speciális ajánlatot értékesítenek 2018. 

január 15. – február 15. között.  Az ajánla-

tok téli rekreációhoz kapcsolódó árkedvez-

ményeket, kedvezményes szolgáltatásokat 

és/vagy többletszolgáltatásokat biztosí-

tanak. Az MTÜ a partnerek listáját a www.

hellomagyarorszag.hu oldalon teszi közzé.

Könnyid László, a Magyar Szállodák és Ét-

termek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke el-

mondta: „A szállodák egyedi csomagajánla-

tokkal, változatos programkínálattal készültek 

a kampányra, hiszen a téli időszak forgalom 

élénkítése és a vendégek határainkon belü-

li pihenésének magas színvonalon történő 

megvalósítása közös érdek.”

„A szolgáltatások a téli időszakban is meg-

határozott sztenderdek szerint rendelkezésre 

állnak; az az érdekünk, hogy ezen szolgálta-

tásokat minél többen igénybe vegyék” – fo-

galmazott Czeglédi Gyula, a Magyar Fürdő-

szövetség (MFSZ) elnöke.

A kampányhoz kapcsolódó kisfilmet há-

rom kiemelt turisztikai térségben – Sopron-

Fertő (Bükfürdő), Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség 

(Sóstó), Balaton (Hévíz) – készült. A „Minden 

veled” című dalt ezúttal Schoblocher Barba-

ra, a Blahalouisiana zenekar énekesnőjének 

előadásában hallható.

forrás: ng.hu

Feltöltődés 
a téli időszakban
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+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!

Az önéletrajzokat az alábbi elérhet�sééeken várjuk:  
Email:   hr@kometa.hu �  evél:  KOMETA 99 Zrt., HR iroda, 7400 Kaposvár Pécsi  u. 67-69.

Személyesen:  Személyi portán önéletrajz leadásával

A KOMETA 99 Zrt. hazánk egyik 
legnagyobb sertésfeldolgozója,
 amely az Európai Unió számos 

országában is kiemelked�en 
fontos piaci szerepl�vé vált b�víti csapatát.

Csomaéoló
betanított munkásokat 

keres azonnali kezdéssel, 
hosszútávú munkavéézésre Kaposvárra.

Az önéletrajzokat az alábbi elérhet�sééeken várjuk:  
Email:   hr@kometa.hu �  evél:  KOMETA 99 Zrt., HR iroda, 7400 Kaposvár Pécsi  u. 67-69.

Személyesen:  Személyi portán önéletrajz leadásával

Elvárások:
        � Minimum � általános iskolai véézettséé
        � �aéy munkabírás, meébízhatósáé

�u�ka���:
        � T öbbm�szakos munkarend

Juttatások:
        �  Versenyképes jövedelem � Hosszú távú munkalehet�séé
        � �éren kívüli juttatási rendszer 
        � Havi eéyéni teljesítmény�üéé� prémium
        � �elenléti prémium � �tazási hozzájárulás
        � �api üzemi étkezés � Kedvezményes üdülési lehet�séé      

a rocktörténet 
legFontosabb állomásait

 mutatják be

A Like a Rolling Stone produkció, amely 
március 13.-án a Kodály Központban lesz lát-
ható, Bob Dylan azonos című daláról kap-
ta nevét, nem véletlenül: Dylan-től kezdve 
Joplin-on, Hendrix-en és a Beatles-en keresz-
tül Lenny Kravitz-ig érinti a rocktörténet fon-
tosabb állomásait.  

Az este hamisítatlan házibuli-hangulatához 
a zenét Chris Mattheisen és a Bonus Track Band 
szolgáltatja, olyan neves művészekkel megtá-
mogatva, mint Ónodi Eszter, Gryllus Dorka, Tom-
pos Kátya, Simon Kornél és Thuróczy Szabolcs.

A Chris Mattheisen és a Bonus Track elnevezé-
sű formáció 2009-ben alakult. Tagjai, Giret Gábor 
és Kottler Ákos rutinos, több nagy zenekart meg-
járt zenészek. Barátaik Hudák Imre és Fényes Gá-
bor szintén sok éves zenei múlttal rendelkeznek, 
valamint a két energikus frontember Suga Já-
nos és az amerikai származású Chris Mattheisen.

Repertoárjuk esszenciális válogatás a Rock`n 
`Roll, Funky, Rythm and Blues és West Coast stí-
lus ismert slágereiből a 60-as évektől egészen 
a napjainkig.

forrás: pecsiujsag.hu

radikális 
Változtatásra 

készül az európai 
bizottság

Minden műanyag-cso-
magolásnak újrahasz-
nosíthatónak kell lennie 
2030-ra az Európai Unió-
ban, emellett csökkenteni 
kell az egyszer használa-
tos műanyagok felhaszná-
lását az Európai Bizottság 
(EB) kedden bemutatott 
stratégiája értelmében.

A műanyaghulladékra vo-
natkozó első európai straté-
gia brüsszeli ismertetésekor 
kiemelték: erős gazdasági 
érvek szólnak a termékek 
másfajta tervezése, előállí-
tása, használata és újrahasz-
nosítása mellett, és ha Euró-
pa vezető szerepet vállal az 
átállásban, akkor új beruhá-
zási és innovációs lehetősé-
gek és munkahelyek jönnek 
létre – írja az MTI.

Közleményében az EB rá-
mutatott, az új stratégia ke-
retében “a vállalkozások 
javára fogják fordítani az új-
rafeldolgozást, csökkentik a 
műanyaghulladék mennyi-
ségét, megszüntetik a ten-
geri hulladéklerakást, ösz-
tönzik a beruházásokat és 
az innovációt, továbbá vi-
lágszintű változásokat idéz-
nek elő”.

A tervezett szabályok ja-
vítják majd az újrahasznál-
hatóságot és növelik a ke-
resletet az újrahasznosított 
műanyagok iránt. Ehhez 
nagyobb feldolgozó léte-
sítményekre és a hulladék 
hatékonyabb gyűjtésére, 
szétválogatására lesz szük-
ség, ami begyűjtött tonnán-
ként várhatóan 100 euróval 
mérsékli a költségeket.

Mint írták, az uniós előírá-
sok nyomán több tagország-
ban visszaszorult a műanyag 
zacskók használata, az új sza-
bályozás megalkotásakor 
ennek mintájára más, egy-
szer használatos műanya-
gokra és horgászkellékekre 
fognak koncentrálni. A brüsz-
szeli testület emellett közöl-

elhunyt a 
rendőrakadémia 

rendezője

Hugh Wilson 1943-ban született Miamiban, 
pályafutását tévéműsorok forgatókönyvírója-
ként kezdte a hetvenes években. Eredetileg a 
Rendőrakadémia című vígjátékhoz is azért hív-
ták, mert kicsit fel kellett javítani a forgatóköny-
vet. Wilson azonban csak úgy vállalta el a mun-
kát, ha egyúttal ő is rendezheti.

A forgatás Torontóban zajlott, az 1984-ben be-
mutatott komédia egy zűrös újonccsapat rend-
őrtiszti kiképzését követte nyomon. A produkció 
sikere nyomán hat mozis folytatás és tévésoro-
zat is készült a történetből, ezeket azonban már 
nem Wilson rendezte. 

A kelletlen rendőrakadémistát, Carey 
Mahoney-t az eredeti filmben és három foly-

tatásban is Steve Guttenberg 
alakította. Kim Cattrall az el-
kényeztetett, unatkozó Karen 
Thompsont játszotta, aki azért 
jelentkezett az akadémiára, 
hogy megismerje az élet má-
sik oldalát is. Az amerikai fo-
cistából lett színész, Bubba 
Smith pedig hat epizódon át 
alakította Moses Hightowert. 
Michael Winslow feltűnt az 
összes Rendőrakadémia-
filmben Larvell Jones sze-
repében, akárcsak a Lassard 
parancsnokot alakító George 
Gaynes.

Wilson a Rendőrakadémián kívül olyan pro-
dukciókat jegyzett rendezőként, mint a Betörő, 
Whoopi Goldberggel a főszerepben vagy az 
Elvált nők klubja, Goldie Hawn, Bette Midler és 
Diane Keaton közreműködésével. Utolsó ren-
dezői munkája a Mickey című sportdráma volt, 
amelyet 2004-ben mutattak be.

Bár ezt követően már nem forgatott, a Virginia 
Egyetemen továbbra is tanította a forgatókönyv-
írást. Családi barátai szerint a hétvégén hunyt el 
egy betegség következtében, otthonában, a vir-
giniai Albemarle megyében.

forrás: hvg.hu
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A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, �LLkkLiLtts terkez� és kezel�  mnkattrs� jelLgékel 
az altbbL postaL kagy e- aLl cí re ktrjmk:  

Ko eta 99 Zrt.  Hm tn Er�forrts �  mnkaagyL  szttly   7 77 Kaposktr PécsL mtca 67-69.    rrko eta. m

A Kometa 99 Zrt. a magyar élelmiszeripar
sikeres, dinamikusan fe�l�d� nagyvállalata 

kaposvári székhelyére

LLkkLiLtts terkez� és kezel� 
 mnkattrsat keres

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, �LLkkLiLtts terkez� és kezel�  mnkattrs� jelLgékel 
az altbbL postaL kagy e- aLl cí re ktrjmk:  

Ko eta 99 Zrt.  Hm tn Er�forrts �  mnkaagyL  szttly   7 77 Kaposktr PécsL mtca 67-69.    rrko eta. m

Feladatok:
          A kek� kLntlek�ség kezelésL folya atok és szabtlyzatok betarttstnak felagyelete
          Az orier-to-cas  folya at nyo onköketése, részfelaiatok elkégzése
          �eszeiésL folya at nyo onköketése, részkétel a kLntlék�ség- kezelésben
          Vek�szt la egyeztetésL, karbantarttsL felaiatok elkégzése és felagyelete
          Vek�kocktzatok kezelése; kek�Lnfor tcLók begy�jtése, értékelése, lL Lt egtllapítts, bLztosítts
          LLkkLiLttsterkezés; pénzagyL agyletek el�készítése, ai LnLsztrtcLója
          HakL / ékes ztrts tt ogattsa
          Reniszeres jelentéskészítés, ele zés a kezet�ség részére
          Az EPR reniszer fejlesztésében kaló részkétel (az A/R, CreiLt teralet ez tartozó fejlesztésekben kaló egyatt �köiés)

Elvárások:
          Legaltbb középfokú pénzagyL/szt kLtelL, kégzettség (fels�fokú kégzettség, képesítés el�ny)
          Hasonló pozícLóban szerzett tapasztalat (kek�- és kLntlék�ség-kezelés folya ataLnak Ls erete elengei etetlen)
          Aktík angol nyelktmits el�nyt jelent
           agas szLnt�  Lcrosoft  ffLce (els�sorban  S Excel) fel aszntlóL Ls eretek
          Legaltbb egy Lntegrtlt ktllalatLrtnyíttsL reniszer Ls erete: SAP tapasztalat el�nyt jelent
          Pontos, precíz  mnkakégzés, képesség a  attrLi�k betarttstra; ter el et�ség, nagy  mnkabírts

Munkavégzés helye:
          Kaposktr

Amit kínálunk:
          kersenyképes jökeiele    stabLl, nagyktllalatL  tttér   béren kíkalL jmttattsL reniszer
           akL pré Lm     osszú ttkú  mnkale et�ség   mtaztsL  ozztjtrmlts

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.
+36-70/459-9494
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

a rocktörténet 
legFontosabb állomásait

 mutatják be

A Chris Mattheisen és a Bonus Track elnevezé-
sű formáció 2009-ben alakult. Tagjai, Giret Gábor 
és Kottler Ákos rutinos, több nagy zenekart meg-
járt zenészek. Barátaik Hudák Imre és Fényes Gá-
bor szintén sok éves zenei múlttal rendelkeznek, 
valamint a két energikus frontember Suga Já-
nos és az amerikai származású Chris Mattheisen.

Repertoárjuk esszenciális válogatás a Rock`n 
`Roll, Funky, Rythm and Blues és West Coast stí-
lus ismert slágereiből a 60-as évektől egészen 
a napjainkig.

forrás: pecsiujsag.hu

radikális 
Változtatásra 

készül az európai 
bizottság

Minden műanyag-cso-
magolásnak újrahasz-
nosíthatónak kell lennie 
2030-ra az Európai Unió-
ban, emellett csökkenteni 
kell az egyszer használa-
tos műanyagok felhaszná-
lását az Európai Bizottság 
(EB) kedden bemutatott 
stratégiája értelmében.

A műanyaghulladékra vo-
natkozó első európai straté-
gia brüsszeli ismertetésekor 
kiemelték: erős gazdasági 
érvek szólnak a termékek 
másfajta tervezése, előállí-
tása, használata és újrahasz-
nosítása mellett, és ha Euró-
pa vezető szerepet vállal az 
átállásban, akkor új beruhá-
zási és innovációs lehetősé-
gek és munkahelyek jönnek 
létre – írja az MTI.

Közleményében az EB rá-
mutatott, az új stratégia ke-
retében “a vállalkozások 
javára fogják fordítani az új-
rafeldolgozást, csökkentik a 
műanyaghulladék mennyi-
ségét, megszüntetik a ten-
geri hulladéklerakást, ösz-
tönzik a beruházásokat és 
az innovációt, továbbá vi-
lágszintű változásokat idéz-
nek elő”.

A tervezett szabályok ja-
vítják majd az újrahasznál-
hatóságot és növelik a ke-
resletet az újrahasznosított 
műanyagok iránt. Ehhez 
nagyobb feldolgozó léte-
sítményekre és a hulladék 
hatékonyabb gyűjtésére, 
szétválogatására lesz szük-
ség, ami begyűjtött tonnán-
ként várhatóan 100 euróval 
mérsékli a költségeket.

Mint írták, az uniós előírá-
sok nyomán több tagország-
ban visszaszorult a műanyag 
zacskók használata, az új sza-
bályozás megalkotásakor 
ennek mintájára más, egy-
szer használatos műanya-
gokra és horgászkellékekre 
fognak koncentrálni. A brüsz-
szeli testület emellett közöl-

te, korlátozásokat terveznek 
a mikroműanyagok haszná-
latára, “ugyan a levegőbe, a 
vízbe és az élelmiszerekbe 
bekerülő mikroműanyagok 
élettani hatása még isme-
retlen”.

A bizottság rendeletet ké-
szül elfogadni arról, hogy a 
hajókon keletkező, valamint 
a tengeren begyűjtött hulla-
dékot megfelelő feldolgozás 
céljából vissza kell szállítani a 
szárazföldre.

“Ha nem változtatunk a 
műanyagok előállításán és 
használatán, akkor 2050-re 
több műanyag lesz az óce-
ánokban, mint hal. Meg kell 
állítani a műanyagok terje-
dését a vízben, az élelmisze-
rekben és a szervezetünk-
ben” – jelentette ki Frans 
Timmermans, a bizottság 
első alelnöke. “Olyan inno-
vatív új technológiákba kell 
beruházni, amelyekkel meg-
óvható a lakosság és a kör-
nyezet, és az ipar is verseny-
képes marad” – tette hozzá.

Európában évente mint-
egy 25 millió tonna mű-
anyaghulladék keletkezik, és 
ennek kevesebb mint 30 szá-
zalékát hasznosítják újra. A 
tengerparti hulladék 85 szá-
zalékát világszerte műanya-
gok teszik ki. A műanyaghul-
ladék nagyjából kétharmada 
csomagolóanyag.

Az Európai Bizottság még 
idén konkrét javaslatot fog 
előterjeszteni az új szabályo-
zásra, amelyet az uniós tag-
országok kormányait tömö-
rítő tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek egyaránt el 
kell fogadnia.

A bejelentésben nem volt 
szó Günther Oettinger uni-
ós költségvetési biztos előző 
heti felvetéséről, miszerint a 
bizottság úgynevezett mű-
anyagadót vezetne be az EU 
saját erőforrásainak bővítése, 
illetve a tengerek védelme 
érdekében.

forrás: mnonline.hu

Február elején ismét lesz 
kaposVári Farsang

A hagyományokhoz híven, idén feb-
ruárban is megrendezik a hagyományos 
farsangi mulatságot Kaposváron. A far-
sang február 2-án pénteken kezdődik és 
február 4-én vasárnap ér majd véget. 

A három nap alatt rengeteg színes prog-

ram várja az érdeklődőket. Idén sem marad-

hat el a hagyományos  farsangi felvonulás, 

meglátogatja a várost Dorottya, lesz majd 

dedaégetés is és táncházban is részt  vehet-

nek a táncoslábúak. A Fő utcán vásározók kí-

nálják majd portékájukat és finom ételeket 

és italokat is kóstolhatunk a Kossuth téren.

A kaposvári farsangi napok, a város egyik 

legnagyobb rendezvénye, amely sok láto-

gatót vonz más városokból is. Idén is bizto-

san sokan érkeznek majd és remek hangu-

latban telik ez a három nap.

forrás: kaposvariprogramok.hu

elhunyt a 
rendőrakadémia 

rendezője
tatásban is Steve Guttenberg 
alakította. Kim Cattrall az el-
kényeztetett, unatkozó Karen 
Thompsont játszotta, aki azért 
jelentkezett az akadémiára, 
hogy megismerje az élet má-
sik oldalát is. Az amerikai fo-
cistából lett színész, Bubba 
Smith pedig hat epizódon át 
alakította Moses Hightowert. 
Michael Winslow feltűnt az 
összes Rendőrakadémia-
filmben Larvell Jones sze-
repében, akárcsak a Lassard 
parancsnokot alakító George 
Gaynes.

Wilson a Rendőrakadémián kívül olyan pro-
dukciókat jegyzett rendezőként, mint a Betörő, 
Whoopi Goldberggel a főszerepben vagy az 
Elvált nők klubja, Goldie Hawn, Bette Midler és 
Diane Keaton közreműködésével. Utolsó ren-
dezői munkája a Mickey című sportdráma volt, 
amelyet 2004-ben mutattak be.

Bár ezt követően már nem forgatott, a Virginia 
Egyetemen továbbra is tanította a forgatókönyv-
írást. Családi barátai szerint a hétvégén hunyt el 
egy betegség következtében, otthonában, a vir-
giniai Albemarle megyében.

forrás: hvg.hu
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

E-mail: zahnialfa@live.de 
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése minimális 
sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.
56 éVes jim carrey
Jim Carrey kétszeres Golden Globe-
díjas kanadai humorista, színész.  Ne-
héz sorsú családba született, már fi-
atalon munkát vállalt, hogy szüleit 
segítse. 1979-ben, tizenhét éves ko-
rában Los Angelesbe ment, ekkori-
ban már a filmes karrier felé is kacsin-
gatott.Karrierje 1983-ban indult, de a 
sikererre 1994-ig várnia kellett, ekkor 
mutatták be a főszereplésével forga-
tott Ace Ventura: Állati nyomozoo cí-
mű vígjátékot, ami óriási kasszasiker 
lett, a szakmát azonban megosztot-
ta. Ebben az évben mutatták be a 
Dumb és Dumber – Dilibogyók, il-
letve A maszk című filmeket, szin-
tén hatalmas sikerrel. Láthattuk a 
Batman egyik főgonoszaként, majd 
az Ace Ventura: Hív a természet című 
vígjátékban, a Truman Showban, az 
Ember a Holdonban, a Grincsben, az 
Egy makulátlan elme örök ragyogá-
sában, Az Igenemberben.

450 éVe kezdődött az 
erdélyi országgyűlés, 

aminek a Vallásszabad-
ságot köszönhetjük

1568. január 6-án kezdő-
dött és január 13-ig tartott Er-
délyben a tordai országgyűlés, 
amely elsőként hirdette meg a 
vallási toleranciát.

Mint ismeretes, a középkori 
Európa elég szigorúan közelí-
tett a vallás témaköréhez, a ró-
mai katolikus egyház a tanaitól 
való minden eltérést eretnek-
ségnek bélyegzett. Nem ho-
zott megoldást a reformáció 
sem, s miután az évtizedes val-

lásháborúk után nyilvánvalóvá 
vált, hogy egyik fél sem tud-
ja a másikat meggyőzni vagy 
térdre kényszeríteni, az együtt-
élést valamilyen módon ren-
dezni kellett. 

Ezt a rendezési folyamatot 
indította el a tordai ország-
gyűlés, amely kimondta négy 
vallás – a katolikus, az evangé-
likus, a református és az uni-
tárius vallás – szabadságát és 
egyenjogúságát, és ezzel a vi-
lágban elsőként hirdette meg 
a vallási toleranciát.

A 450. évforduló tiszteleté-
re, Tordán rendezett ünnepsé-
gen egyházi vezetők mondtak 
beszédet.

Bálint Benczédi Ferenc, a 
megalakulása évfordulóját is 
ünneplő Magyar Unitárius Egy-
ház püspöke elmondta: Jézus 
nem azt figyelte, hogy hozzá 
hogyan viszonyulnak a tanít-
ványai, hanem azt, hogy egy-
mást mennyire szeretik. Úgy 
vélte: az egymás iránti szeretet 
az évforduló mai parancsa is.

Kató Béla, az erdélyi refor-
mátus egyházkerület püspö-
ke szerint a hit gyümölcse volt 
a tordai vallásszabadsági ha-
tározat, amely a vallásháborúk 
korában a béke szigetévé tette 
Erdélyt. Hozzátette: jó lenne az 
Isten és ember iránti bizalom 
légkörében tovább lépni, és a 
tolerancia Erdélye után a sze-
retet Erdélyét megvalósítani. 

Jakubinyi Görgy gyulafe-
hérvári római katolikus érsek 
elismerte, egyháza nem for-
dult mindig olyan nyitottság-
gal a vallásszabadsághoz, mint 
ma. Azt is megemlítette azon-
ban, hogy a tordai országgyű-
lés is csak a korabeli korlátok 
között mondta ki a vallássza-
badságot. Csak a három (ma-
gyar, szász és székely) nációra, 
és a négy (római katolikus, lu-
theránus, református, unitári-
us) bevett vallásra vonatkozott, 

és nem tette lehetővé például, 
hogy római katolikus püspök-
ség lehessen Erdélyben. 

Adorjáni Dezső erdélyi 
evangélikus püspök úgy vél-
te, az ünneplésnek a megúju-
lás közös igényéről kell szólnia. 
Megjegyezte: szabadság ott 
van, ahol tisztelik egymást az 
emberek és szent az adott szó. 
Autentikus szabadság ott jön 
létre, ahol jelen van az Isten.

Közép-Európa 450 éve pél-
dát mutatott a világnak, és ma 
is ezt teheti” – ezt már Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke 
mondta a tordai ünnepségen.

Bejelentette, hogy eleget 
tesz az erdélyi felkérésnek, és 
kezdeményezi a magyar Or-
szággyűlésben az erdélyi or-
szággyűlés vallásbékét ki-
mondó tordai határozata 
emlékének megörökítését. 

Kövér László szerint ma az 
a felismerés biztosíthat térségi 
stabilitást és szolidaritást, és te-
remtheti meg az emberek tar-
tós biztonságérzetét, hogy 
nemcsak „a hit Isten ajándéka” 
– amint azt az erdélyi ország-
gyűlés Tordán kinyilvánította 
–, hanem az ember teljes öna-
zonossága is az. Ennek a meg-
élését ugyanúgy nem szabad 
korlátozni, eltéríteni vagy elle-
hetetleníteni, mint a vallás sza-
bad gyakorlását.

forrás: 888.hu

e-szja: idén már a munkáltatók 
helyett is a naV számol 

2018-ban a személyijövedelemadó-beval-
lás tervezetét azoknak is automatikusan, 
külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal, akik korábban munkáltató-
juktól kérték az adómegállapítást. 

A munkavállalóknak idén januárban már nem 

kell nyilatkozniuk arról, kérik-e, hogy munkál-

tatójuk készítse el szja-bevallásukat, mert 

megszűnt a munkáltatói adómegállapítás. A 

NAV számukra is összeállítja a 2017-re vonat-

kozó szja-bevallási tervezetet. Ehhez semmi-

lyen kérelmet nem kell benyújtani.  

A tervezet, akár az adózó közreműködése nél-

kül is – ha nincs szükség kiegészítésre, javítás-

ra – 2018. május 22-én érvényes személyijö-

vedelemadó-bevallássá válik. Az elkészített 

adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. márci-

us 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektroni-

kus formában elérhetővé teszi. 

Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig 

kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-

ben (06-30/344-4304) vagy a NAV honlap-

ján elérhető űrlapon, formanyomtatványon 

(BEVTERK), továbbá telefonon, a 1819-es hí-

vószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon. 

Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adó-

azonosító jelet és a születési dátumot kell el-

küldeni ebben a formában: SZJAszóközadóa

zonosítójelszóközééééhhnn

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a ko-

rábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elekt-

ronikusan és papíron is rendelkezni.

Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíte-

ni, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálata-

in már most elérheti a 17SZJA nyomtatványt. 

Az új webes kitöltő felület 2018. január 8. óta 

elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.

hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról 

(www. magyarorszag.hu).

parázs a szíVnek

Holnaptól vetítik a Parázs a szívnek című 
mozit Szabó Erika és Viktor Balázs főszerep-
lésével. A gálabemutatón jártunk. 

A Parázs a szívnek című film érdekes lehet 
mindazoknak, akik kedvelnék egy igen jóképű, 
sármos tékozló színészfiú szerelmi kalandját a 
szépséges lánnyal, aki éppenséggel sürgőssé-
gi orvos is egyben. A róluk szóló pletykák pe-
dig igen jól esnek az ember fülének: szerelem, 
szex, bánatos kis tanulság, némi reménykedés. 
No meg Shakespeare. Mese ez is, akár a többi. 
Vagy csak álom? („As you liked…”) 

Viktóriát, a munkájában és magánéleté-
ben egyaránt szabálykövető, kissé merev 
doktornőt Szabó Erika alakítja, míg a hatal-
mas egóval rendelkező, tehetségét fékte-
lenségével felélő Tamás szerepében Vik-
tor Balázst láthatjuk. De feltűnik a vásznon  
Bezerédi Zoltán, Kertész Péter és Csöre Gá-
bor is. 
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Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

E-mail: zahnialfa@live.de 
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése minimális 
sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

e-szja: idén már a munkáltatók 
helyett is a naV számol 

Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig 

kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-

ben (06-30/344-4304) vagy a NAV honlap-

ján elérhető űrlapon, formanyomtatványon 

(BEVTERK), továbbá telefonon, a 1819-es hí-

vószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon. 

Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adó-

azonosító jelet és a születési dátumot kell el-

küldeni ebben a formában: SZJAszóközadóa

zonosítójelszóközééééhhnn

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a ko-

rábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elekt-

ronikusan és papíron is rendelkezni.

Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíte-

ni, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálata-

in már most elérheti a 17SZJA nyomtatványt. 

Az új webes kitöltő felület 2018. január 8. óta 

elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.

hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról 

(www. magyarorszag.hu).

átadták a raoul 
Wallenberg-

díjakat
Átadták a Raoul Wallen-

berg-díjakat szerdán Buda-
pesten. A vészkorszakban 
magyar zsidók ezreit a de-
portálástól megmentő svéd 
diplomatáról nevezett el-
ismerést azok vehették át, 
akik bátor kiállásukkal, élet-
útjukkal példát tudnak mu-
tatni a közéletben. 

Az idei díjazottak: Déri Ildi-
kó, a Gandhi Gimnázium ko-
rábbi igazgatója, Fritz Zsuzsa, 
a Bálint Ház Igazgatója, Incze 
Zsuzsa, a Csellengők című té-
véműsor szerkesztője, Kama-
rás István író, szociológus, 
Landauer Attila kisebbség-
kutató, nyelvész, Rózsahegyi-
né Juhász Éva, a Szent Miklós 
Görögkatolikus Roma Szakkol-
légium vezetője és Pusztado-
bos önkormányzata.

A díjazottakról mások mel-
lett a Raoul Wallenberg Egye-
sület, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége, va-
lamint Balog Zoltán emberi-
erőforrás-miniszter javaslatá-
ra döntöttek.

Az ünnepségen Langerné 
Victor Katalin, az Emmi társa-
dalmi felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkára a pél-
dát mutató embereket mél-
tatta és a közöny, az érzéket-
lenség, a feledés veszélyére 
figyelmeztetett. A díjazotta-
kat olyan követeknek nevez-
te, akiknek a tevékenysége 
példát mutat az erkölcsi ala-
pú kiállásra.

Niclas Trouvé, Svédország 
budapesti nagykövete szerint

mindnyájunknak felelőssé-
ge, hogy felemeljük a szavun-
kat a rászorulók, kirekesztettek 
védelmében, valamint „a rossz 
ellen, a hamis hírek és az eltor-
zított tények ellen”.

A diplomata egy Svédor-
szágban élő, erdélyi születé-
sű 93 éves holokauszttúlélő 
visszaemlékezéséből idézett, 
aki könyvében az antiszemi-
tizmus, a rasszizmus, az into-
lerancia veszélyére figyelmez-
tetett, arra, hogy annak idején 
ezek a folyamatok lépésről lé-
pésre történtek. Hozzátette: a 
túlélő mégis optimista, mert 
a mai fiatalok jobban tájéko-
zottak, mint az 1930-as évek-
ben élők.

Raoul Wallenberget mél-
tatva Ferenc pápát idézte, 
aki szerint „Jézus együttér-
zése a szükséget szenvedők 

iránt nem valami ködös érze-
lem, hanem felhívás a keresz-
tények számára, hogy elvigyék 
ezt a szeretetet”. Ez az a szelle-
miség, amely a most díjazot-
takat is jellemzi – mondta.

Yosef Amrani izraeli nagy-
követ Raoul Wallenberg el-
tűnésének 73. évfordulóján 
arról beszélt, nem engedhet-
jük, hogy az antiszemitizmus, 
a szemita népek gyűlölete új-
ra felüsse a fejét. Szerinte zéró 
toleranciára, „politikai tettek-
re, elhatározásra” van szükség 
annak érdekében, hogy a föld 
mindenki számára biztonsá-
gos hely lehessen. Azt mond-
ta, az elmúlt időszakban Euró-
pában is gyakoribbak lettek az 
antiszemita támadások. Közöl-
te, ő azt tanulta Wallenberg-
től, hogy „ha láttad a gonoszt, 
szóljál, és nevezzed a nevén”. 
Ha abban az időben más or-
szágokban is lettek volna 
„Wallenbergek”, ma más len-
ne a világ – mondta. A szíri-
ai háború áldozataira, szenve-
dőire utalva – akikről szerinte 
a világ hallgat – kijelentette:

a szolidaritásnak mindig 
színvaknak, vaknak és süket-
nek kell lennie a vallási és 
egyéb hovatartozás szem-
pontjából.

A díjat a Raoul Wallenberg 
Egyesület kezdeményezte 
azzal a céllal, hogy etikai mér-
cét és példát állítson a magyar 
társadalmi- és politikai közélet 
elé. A díj azok áldozatos mun-
káját, emberi, közösségi ma-
gatartását ismeri el, akik te-
vékenységükkel, életútjukkal 
példát mutatnak a Magyaror-
szágon hátrányos helyzetben 
élők, diszkriminációt elszenve-
dők érdekében, az emberi és 
állampolgári jogok érvénye-
sítésében kifejtett tevékeny-
ségükkel – áll a civil szervezet 
honlapján.

Raoul Wallenberg 1945. ja-
nuár 17-én indult Debrecen-
be, hogy az Ideiglenes Nem-
zeti Kormánnyal és a szovjet 
főparancsnoksággal tárgyal-
jon, de soha nem érkezett 
meg oda. Szovjetunióbeli 
fogságának pontos története 
máig ismeretlen, egy 1957-es 
hivatalos moszkvai közlés sze-
rint 1947. július 17-én halt meg 
a börtönben, de ezt máig so-
kan vitatják.

forrás: zaol.hu

parázs a szíVnek

Holnaptól vetítik a Parázs a szívnek című 
mozit Szabó Erika és Viktor Balázs főszerep-
lésével. A gálabemutatón jártunk. 

A Parázs a szívnek című film érdekes lehet 
mindazoknak, akik kedvelnék egy igen jóképű, 
sármos tékozló színészfiú szerelmi kalandját a 
szépséges lánnyal, aki éppenséggel sürgőssé-
gi orvos is egyben. A róluk szóló pletykák pe-
dig igen jól esnek az ember fülének: szerelem, 
szex, bánatos kis tanulság, némi reménykedés. 
No meg Shakespeare. Mese ez is, akár a többi. 
Vagy csak álom? („As you liked…”) 

Viktóriát, a munkájában és magánéleté-
ben egyaránt szabálykövető, kissé merev 
doktornőt Szabó Erika alakítja, míg a hatal-
mas egóval rendelkező, tehetségét fékte-
lenségével felélő Tamás szerepében Vik-
tor Balázst láthatjuk. De feltűnik a vásznon  
Bezerédi Zoltán, Kertész Péter és Csöre Gá-
bor is. 

A film zenéjét Földi Albert, az Omega 
kísérőzenésze szerezte, operatőre Szob-
rász András. A filmet Vámos Zoltán ren-
dezte. 

A rendező a művészeti alkotómunka 
mellett mentőorvosként dolgozik, nem-
zetközi kutatások szakmai vezetője, ven-
dégoktató számos honi és külföldi egye-
temen, és egy Nobel-díjas kutatóval közös 
agykutatási projektben vesz részt. Több-
éves rádiós, színházi és filmes tapaszta-
latokkal a háta mögött első nagyjáték-
filmjével január 18-án debütál a hazai 
mozikban. A magyarországi bemutató-
val egy időben a Kárpát-medencében, a 
határon túli magyarlakta területeken, így 
a Vajdaságban, Erdélyben, Kárpátalján és 
a Felvidéken is bemutatásra kerül a film.

forrás: szinhaz.hu
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Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

az eredeti tiramisu

Elkészítés:
    A tojásokat válasszuk szét, a fehérjét egy csipet sóval verjük kemény 

habbá, majd tegyük félre. A tojássárgáját a cukorral fehéredésig kever-

jük el egy robotgép segítségével, majd adjuk hozzá a mascarponét és 

egy spatulával keverjük egyneművé őket.

    A tojásos mascarponéhoz óvatosan keverjük hozzá a habbá vert to-

jásfehérjét és kész a tiramisukrém. A babapiskótákat egyenként márt-

suk bele a kávé és a rum keverékébe és rétegezzük őket egy jénai aljába.

    A kávés babapiskóra rétegre jöhet a mascarponés krém, majd újabb 

kávés piskótaréteg, újabb krém és az egészet szórjuk meg bőven ka-

kaóporral.

    A tiramisu akkor lesz igazán finom, ha fogyasztás előtt 5-6 órát áll a 

hűtőszekrényben.

Jó étvágyat!

Hozzávalók:

- 500 g mascarpone

- 400 g babapiskóta

- 6 tojás

- 5-6 ek. cukor

- csipet só

- cukrozatlan kakaópor

- 6 dl langyos presszókávé

- ½ dl likőr

Ezt a 4 hibát sose kövesd el az eredeti tiramisúval!
    1. Hiba: a tiramisu alapanyagait közvetlenül felhasználás előtt venni ki a hűtőszekrény-

ből. A mascarponét és a tojást is legalább 30 perccel felhasználás előtt vegyük ki a hűtő-

ből, hogy legyen idejük szobahőmérsékletűre langyosodni.

    2. Hiba: az eredeti tiramisut babapiskóta helyett süti- vagy kalácsmaradékból készíte-

ni. A tiramisu nem somlói, az egyik lényeges hozzávalója az éppen megfelelő nagyságú 

és keménységű babapiskóta. Ha lazább szerkezetű kalács- vagy süteménymaradékot áz-

tatunk a kávéba, teljesen szétmállik.

    3. Hiba a presszókávé helyett porkávét vagy kakaót használni. Minél jobb minőségű 

presszókávéba áztatjuk a babapiskótát, annál finomabb lesz a végeredmény. A tiramisu 

gyerekverziójánál persze megengedett, hogy kakaós tejbe vagy malátakávéba áztassuk 

a babapiskótákat, de az eredetinél ez szigorúan tilos.

    4. Hiba: a mascarponét felvert habtejszínnel vagy tojásfehérjehabbal lazítani. Ez már in-

kább az ultráknak való megjegyzés, hiszen a mascarpone nagyon tömény tud lenni, így 

jól jön az kemény habbá vert tojásfehérje, hogy könnyítsen a krémen.
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