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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

 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:
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36 20 492 8155

SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT 
keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ ÚJ BÉREK br. 180.000 Ft-tól
 Fizetési előleg
 Nettó min. 20.700 Ft cafeteria
 10.000 Ft jelenléti bónusz

keresünk azonnali kezdéssel!keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ 

Három és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalása
Minimum általános iskolai végzettség

36 20 492 8155

Három és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalása
Minimum általános iskolai végzettségMinimum általános iskolai végzettség

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 magyar kultúra napja 
– a magyar himnusz

születésnapján

Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én 
Csekén fejezte be a Himnusz írását, leg-
alábbis ez a dátum szerepel a kéziraton. 

A helyszín egyébként Szatmárcseke, amit 
ő Csekének rövidített le. A Himnusz később 
Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nem-
zeti himnusza lett. A mű születésének idő-
pontjára emlékezve ünnepeljük 1989 óta a 
magyar kultúra napját.

28 éve ünnepeljük
A nap megrendezésének ötlete a 

Wikipédia szerint Fasang Árpád zongora-
művészhez köthető, aki először 1985-ben 
vetette fel ennek szükségességét.

A nap tényleges megünneplésére a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsa 1988 de-
cember végi ülésén tett felhívást, és 1989 

januárjában ők szervezték meg az első év-
fordulós rendezvény-sorozatot. Azóta rend-
re évente ünneplik meg ezt a napot.

évezredes hagyományaink
Az évfordulóval kapcsolatos megem-

lékezések alkalmat adnak arra, hogy na-
gyobb figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereinknek, nem-
zeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékeinket.

Az emléknapon országszerte számos kul-
turális és művészeti rendezvényt tartanak. E 
naphoz kapcsolódva adják át a magyar kul-
túrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, 
pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat is.

éM-összefoglaló

mozart 
zenéje 

gyógyít
A kilencvenes években

 Mozart műveit az Egye-
sült Államokban a térbeli 

tájékozódás javítására, 
míg Angliában 
az epilepszia
 gyógyítására 

használták.
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Tel: 20/4038400, 20/3360011
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Vicc-turmix
 Hatvanadik Házassági 

évfordulón

Egy házaspár a nászúton elha-

tározza, hogy ha a házasságuk 

alatt megcsalják egymást, min-

dig eltesznek egy szem rizst a fi-

ókjukba. 60 éves házassági év-

fordulón majd előveszik és színt 

vallanak egymásnak. El is jött az 

idő, ünnepelik az évfordulót.

- Leéltük életünk nagy részét 

egymással.- mondja az öreg. 

Most már őszintén bevallhatjuk 

hányszor léptünk félre. Ennek 

jeléül tegyünk az asztalra annyi 

rizsszemet, ahányszor megtör-

tént. Én kezdem, mondja és ki-

tesz 4 rizsszemet az asztalra.

A mama pironkodva, remegő 

kézzel kitesz egy rizsszemet ma-

ga elé. Az öreg csodálkozva nézi, 

majd kérdezi:

- Te csak egyszer léptél félre, ked-

vesem?

- Hát hogyne, mint gondolsz? A 

tejberizst miből főztem?

Szerencsére vannak olyan ételek, ame-
lyek nemcsak finomak, de nyugodtan 
fogyaszthatunk belőlük annyit, ameny-
nyi belénk fér, mert nagyon jót tesznek 
az egészségünknek. Ezek közül válo-
gatott a rodalewellness.com, melyet a 
HáziPatika.com is közzétett.

KORlÁtlAn MennyISégben
A fokhagymában lévő allicin segít csök-

kenteni a vérnyomást. Ez a hatóanyag ak-
kor szabadul fel a leginkább, ha a fokhagy-
mát felvágjuk vagy összetörjük. Ebből a 
fűszernövényből korlátlan mennyiségben 
tehetünk az ételeinkbe, készíthetünk be-
lőle krémlevest is – minél többet eszünk 
belőle, annál jobb. Ez érvényes a paradi-
csomszószra is – természetesen akkor, ha 
házilag készítjük, hozzáadott cukor nél-
kül. Ha megfőzzük a paradicsomot, nő a 
likopintartalma, amely óriási erővel ve-
szi fel a harcot a káros szabad gyökökkel 
szemben. A csípős paprikában, csípős éte-

lekben lévő kapszaicin gyorsítja az anyag-
cserét, fogyasztásukkal akár 50 extra ka-
lóriát is elégethetünk naponta. Ráadásul 
egy kanadai kutatás szerint azok, akik csí-
pős szószt fogyasztanak valamilyen étel-
hez, aznap nagyjából 200 kalóriával ke-
vesebbet visznek be.A zöld tea tele van 

anti¬oxidánsokkal, rendszeres fogyasztá-
sa segíthet csökkenteni a hasi zsírpárná-
kat. Éppen ezért nyugodtan megihatunk 
belőle akár napi 5–6 csészényit is. A ka-
kaópornak nagyon magas az antioxidáns-
tartalma, és segít csökkenteni a testben a 
kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét 
is. A kortizol testünk egyes részein felhal-
mozódott zsírpárnákat is eredményezhet. 
Edzés után is érdemes lehet olyan italt fo-
gyasztani, amelyben kakaópor van, mert 
egy tanulmány szerint segíti az izmok re-
generációját is.

– éKn –

meghálálja a testünk 
az egészséges étkezést 

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Napi 1x melegétkezés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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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 Mozgáskorlátozottak 
Somogy Megyei Egyesülete 

tisztelettel kéri Önöket, 
hogy személyi jövedelem adójuk 
1%-át a mozgássérült emberek 

szociális ellátását nyújtó 
Felnőttintézményeink 

működtetéséhez ajánlják fel.

Adószámunk: 19963156-2-14

Köszönjük támogatásukat!

A cms ELECTRONICS 
HUNGARY KFT. 

FONYÓD
munkatársakat keres azonnali munkakezdéssel

1. Q-MÉRNÖK
Elvárások:

Min. 5 év termelési tapasztalat
Német nyelvismeret 

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.

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Eddig 6 sikeres holdra szállás 
után 12 ember lépett a Holdra, 
utolsóként az Apollo-17 asztro-
nautái közül 1972. december 11-
én Harrison Schmitt. A hat kül-
detés során összesen 12,5 órát 
töltött ember a Holdon. 

tudta?
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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állás

apró
Víz, gáz, központi fűtés, 
szennyvíz szerelést vál-
lalok, alvállalkozóként is! 
06-20-405-7880

Vásárolok bizsukat, hagya-
tékot, ezüstöt, bontóasztalt, 
gyalupadot, dunnát, fateknőt, 
saját részre szarvasagancsot. 
Értesítésre házhoz megyek. 
Ramosné, 06-30/979-8398, 
06-74/465-699. 

Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
+36-70/669-7777

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Kaposváron, Városház utcai üzlet-
soron 37 m2-es üzlethelyiség 
kiadó. 06-70/704-6331

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). 
Tel.: 06-20/368-1233.

100-160 kilós hízók és 1 darab 
8 hónapos vemhes tehén eladó 
nagyberkiben 06702274188

Jutában 870 négyzetméteres 
bekerített zárkert, vasútállomás-
tól néhány percre, épülettel, pin-
cével, gyümölcsfákkal, beteg-
ség miatt áron alul nagyon sür-
gősen eladó. Villany az ingatlan 
előtt. Irányár: 590 ezer forint. Tel: 
06209954888

Kőművesmunkák kivitelezése, 
kéményrakás, vakolás, térköve-
zés, bontás.  tel: 70/539-8199

Best-Unió Ablak és árnyékolás 
technika teljeskörű gyártás, 
beépítés és javítás. Kőműves 
munkát és burkolást vállalunk. 

Munkatársat keresünk autó-

alkatrész számítógépes rend-

szerű raktározására a nagy-

berki autóbontó telephelyére. 

Karosszérialakatos és autósze-

relő végzettség előny. Önélet-

rajzokat a berkibonto@gmail.

com címre várjuk.

Kőművest felveszek kaposvá-

ri munkavégzésre. Érdeklőd-

ni: +36-30-347-25-71.

Állatorvosi rendelőbe 

aszisztenst keresünk, egész-

ségügyi vagy állategészség-

ügyi végzettség és német 

nyelvtudás előnyt jelent. 

Érdeklődni: 20/9799369, 

vlaslaci@tolna.net

Kaposvári munkahelyre beta-

nított munkára 2 műszakos 

munkarendben férfi munka-

erőt felveszünk. Érdeklődni: 

+36 30/979-8781
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lekben lévő kapszaicin gyorsítja az anyag-
cserét, fogyasztásukkal akár 50 extra ka-
lóriát is elégethetünk naponta. Ráadásul 
egy kanadai kutatás szerint azok, akik csí-
pős szószt fogyasztanak valamilyen étel-
hez, aznap nagyjából 200 kalóriával ke-
vesebbet visznek be.A zöld tea tele van 

anti¬oxidánsokkal, rendszeres fogyasztá-
sa segíthet csökkenteni a hasi zsírpárná-
kat. Éppen ezért nyugodtan megihatunk 
belőle akár napi 5–6 csészényit is. A ka-
kaópornak nagyon magas az antioxidáns-
tartalma, és segít csökkenteni a testben a 
kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét 
is. A kortizol testünk egyes részein felhal-
mozódott zsírpárnákat is eredményezhet. 
Edzés után is érdemes lehet olyan italt fo-
gyasztani, amelyben kakaópor van, mert 
egy tanulmány szerint segíti az izmok re-
generációját is.

– éKn –

meghálálja a testünk 
az egészséges étkezést 

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

BETANÍTOTT dolgozókat 

keresünk Győr-Moson-Sop-

ron megyei partnerünk-

höz. Magas bér, ingyenes 

szép szállás, utazás térítés. 

06/30-511-4219. 

Ausztriai cég önállóan dol-

gozni tudó gipszkartonost, 

kőművest keres éves állás-

ra. Német-nyelvtudás nem 

szükséges. Önéletrajzot: a 

bauarbeitaustria@gmail.com 

címre kérjük!

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Napi 1x melegétkezés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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A cms ELECTRONICS 
HUNGARY KFT. 

FONYÓD
munkatársakat keres azonnali munkakezdéssel

1. Q-MÉRNÖK
Elvárások:

Min. 5 év termelési tapasztalat
Német nyelvismeret 

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.

A szaglás, a hallás, a látás, az érin-
tés és az ízlelés mellett összesen 
15 “érzékünk” van, többek között 
az egyensúly, a hőmérséklet, a 
fájdalom, az idő, a szomjúság és 
a teltség érzése. Vagy akár az oxi-
génhiány, ha több oxigénfelvé-
telre van szükségünk, akkor ásí-
tunk. 

az embernek 
15 érzéke 

Van

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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márciustól kerülnek 
forgalomba az új 

1000 forintos bankjegyek 

Az új 1000 forintos bankjegyek március 
1-től kerülnek forgalomba, a bankjegyek 
régi változataival 2018. október 31-ig lehet 
fizetni – közölte a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) kedden a honlapján.

Az MNB felhívja minden olyan parkoló- me-
netjegy- ital-és áruautomata-üzemeltető fi-
gyelmét, hogy – akik eddig még nem tették 
ezt meg – a hátralévő egy hónapban készítsék 
fel a berendezéseiket az új ezresek elfogadásá-
ra, hogy a lakosságnak ne okozzon problémát 
az új bankjegyek használata az automatáknál. 

Kiemelték: a bevont bankjegyek nem veszí-
tik el értéküket, mivel 2018. október 31. után 
még három évig minden bank- és postafiók-
ban, húsz évig pedig az MNB lakossági pénz-
tárában díjmentesen beválthatók azonos cím-
letű ¬új fizetőeszközre.

Arról is beszámoltak, hogy a régi 10 000 fo-
rintos bankjegyek bevonásáról még nem ho-
zott döntést a jegybank, ezért ennek a cím-
letnek a régi és az új változata továbbra is 
korlátozások nélkül használható a készpénz-
forgalomban. 

Felidézték, hogy az MNB 2014-ben kezdte 
meg a forint bankjegyek megújítását, amely-
nek célja, hogy a régi címleteket egységes, 
korszerűbb biztonsági elemekkel rendelkező, 
a bankjegyvizsgáló gépek által is könnyebben 
kezelhető bankjegyekre cserélje. A program-
ban az elmúlt években a hatból már négy cím-
let megújult és bevonták a régi 20 000, 5000 és 
2000 forintos bankjegyeket, amelyekből már 
csak az új változatokkal lehet fizetni.

– MtI –

először nyert díjat 
magyar sör egy cseh 

sörVersenyen 
Három bronzérmet nyert a békés-

szentandrási Szent András Sörfőzde Európa 
egyik legrangosabb szakmai sörversenyén, 
a Csehországban megrendezett nemzetkö-
zi World Beer Idolon – tájékoztatta a kézmű-
ves főzde pénteken közleményben az MTI-t.

Magyaror-
szágról egye-
dül a 25 éve 
alapított Bé-
kés megyei 
főzde nyert 
el díjat a Mo-
n a r c h i s t a 
fantáziane-
vű imperial 
pilsner, a va-
lódi gyü-
mölcsből ké-
szült Málnás 
Búza és a li-
mitált kiadá-
sú, Earl Grey 
teás karácsonyi főzete, az Esthajnal ’17 söre-
ivel – írták.

A World Beer Idol nemzetközi sörversenyt 
harmadik alkalommal rendezték meg a cseh-
országi Slanyban. Idén 17 ország mintegy 50 
főzdéje több mint kétszáz sörrel nevezett, 10 
arany-, 13 ezüst- és 28 bronz díjat osztott ki 
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INGYENES SZÁLLÁSSAL
NEMESVÁMOSRA

keresünk 1, 2 műszakba:

MEGEMELT ÓRABÉR!

Akár br. 1100 Ft/ óra
 Cafeteria:net. 8.000 Ft
 Műszakpótlék: 40 %
 Bónusz: net. 25.000 Ft
 Fizetési előleg
 100 %-os hazautazás

36 20 272 61 18 
Kölcsönzést-közvetítést en. ny. sz.: 4376-4./2003.

ÖSSZESZERELŐKET
FESTŐKET

HEGESZTŐKET
TARGONCÁSOKAT

GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és és 
ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

 ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
 13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
 FIZETÉSI ELŐLEG
 MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
 KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
 LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
 HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBENkét településen 

Veszélyes
 a leVegő minősége 

Két településen veszélyes-
nek, három helyen egészség-
telennek minősítette a levegő 
minőségét a magas szálló-
por-tartalom miatt az Orszá-
gos Közegészségügyi Köz-
pont (OKK) szerdán. 

Térképük szerint több he-
lyen, főként az ország kele-
ti felében magas a légszeny-
nyezettség.

A szálló por (PM10) ma-
gas koncentrációja miatt 
Szolnokon és Putnokon ve-
szélyesnek minősítették a 
levegőt, de Kazincbarcikán, 
Sajószentpéteren és Nyír-
egyházán is eléri az egész-
ségtelen szintet a légszeny-
nyezettség mértéke.

Az OKK térképén a kifogá-
solt levegőminőséget jelző 

zöld színnel jelölték Salgó-
tarjánt, Miskolcot, Debre-
cent, valamint Székesfe-
hérvárt. Másutt – köztük a 
fővárosban – jelenleg elfo-
gadható a levegő minősége.

A levegő szennyezett-
ségének egészségügyi ér-
tékelése egy index alapján 
történik. Az OKK a légszeny-
nyező anyagok legfonto-
sabb egészségkárosító ha-
tásai alapján négy szintet 
különít el: kék (elfogadha-
tó), zöld (kifogásolt), na-
rancssárga (egészségtelen), 
piros (veszélyes). Az önkor-
mányzatok az utóbbi két ka-
tegória alapján rendelhetik 
el a szmogriadó tájékozta-
tási vagy riasztási fokozatát.

– MtI –

elton john: 
ez így nem mehet toVább

A brit Daily Mail híre sze-
rint a 70 éves zenész ma 
18.00-kor élőben közvetített 
sajtókoferencián közli majd 
a médiával, hogy egy idei bú-
csúturnét követően nem indul 
többé koncertkörútra.

A zenészt tavaly áprilisban 
két napig intenzív osztályon 
ápolták, miután dél-amerikai 
turnéján összeszedett egy 
komoly baktériumfertőzést, 
amely később - úton hazafe-
lé, Angliába - súlyosra fordult.

Tavaly, 70 éves születés-
napján hosszabb cikkben 
emlékeztünk meg pályafu-
tásáról.

A Reginald Kenneth 
Dwight néven anyakönyve-
zett Elton John, pályája a hat-
vanas években indult, 1967-
ben egy lemezkiadói hirdetés 
nyomán ismerkedett meg 

élethosszig tartó dalszerző-
társával, Bernie Taupinnel. 
Első nagylemeze, az Empty 
Sky 1969-ben jött ki. Ez után 
következtek sorban Elton 
nagyszerű hetvenes évekbe-
li nagylemezei.

A hetvenes évek máso-
dik felének még elfogadha-
tó lemezei után, több más 
művészhez hasonlóan, a 
nyolcvanas években, majd a 
kilencvenesek elején több-
nyire maga volt az irreleváns 
szerencsétlenség, a kétezres 
évek kezdete óta azonban - 
egykori futballklub-tulajdo-
nosról beszélünk, használjunk 
sporthasonlatot – ismét bom-
baformában focizik, írtuk róla.

„Elton John nem inspirál-
ta új zsánerek születését, de 
még csak új hangzások sem 
kötődnek a nevéhez, alap-
jaiban a legegyszerűbb esz-
közökkel – nagyon jó ének-
hanggal, nagyon stabil 
zongorajátékkal, nagyon át-
élhető, de a szentimentaliz-
mus csapdáját (...) az esetek 
többségében elkerülő szö-
vegekkel és csúcspillanatai-
ban hibátlanra formált pop-
dalokkal – dolgozó előadó, 
aki azonban kellően színes 
ahhoz, hogy feltűnjön.” - ír-
ta róla 2016-ban a Recorder.

állatok farsangja 
századszor

A veszprémi Kabóca Bábszínház 
világlátott babaszínházi előadása 
az ünnepi alkalommal saját telep-
helyén lesz látható.

A Kabóca Bábszínház évek óta tagja a nem-
zetközi ernyőhálózatnak, a Small size – big 
citizensnek, amely fő profilja, hogy a hat év 
alatti gyermekek számára hozzon létre színhá-
zi előadásokat, hogy a művészeti élményekkel 
való első találkozások különlegesek legyenek. 
Minden évben kiemelt eseménye a Small size 
napok, amely idén január 26. és 28. között ke-
rül megrendezésre. Ez alkalomból az Állatok 
farsangja című előadását játssza a színház, 28-
án vasárnap, délelőtt 10 órakor.

A babaszínházi előadásban a tárgyak 
„farsangolnak” Camille Saint-Saëns 

a legtöbb baktériumot 
tartalmazó eszközünk

Mindegyik háztartásban, hotelben és azokban a 
kórházakban, ahol van televízió, a legtöbb baktéri-
um a tévé távirányítóján telepszik meg. A wc ülőke 
ehhez képest patika tisztaságú, ugyanis azt rendsze-
resen takarítják. A mobiltelefonok épp ilyen baktéri-
umcsapdák, állandóan a kezünkben van, a legtöb-
ben mégsem tisztítják le soha. Éppen ezért, főleg 
influenzás időszakban antibakteriális törlőkendő-

vel érdemes hetente letisztítani a távirányítókat és 
a mobiltelefonokat is. Egy háztartásban még a mo-
sogatószivacs is toplistás baktériumtenyészet. Ke-
vesen tudják, hogy egy 60 fokos mosás kiválóan 
fertőtleníti a szivacsokat. Vagy ha nagyobb ételma-
radványokat távolítunk el az edényekről, egyszerű-
en dobjuk ki az elhasználtat, és váltsunk új szivacsra. 
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először nyert díjat 
magyar sör egy cseh 

sörVersenyen 
Három bronzérmet nyert a békés-

szentandrási Szent András Sörfőzde Európa 
egyik legrangosabb szakmai sörversenyén, 
a Csehországban megrendezett nemzetkö-
zi World Beer Idolon – tájékoztatta a kézmű-
ves főzde pénteken közleményben az MTI-t.

Magyaror-
szágról egye-
dül a 25 éve 
alapított Bé-
kés megyei 
főzde nyert 
el díjat a Mo-
n a r c h i s t a 
fantáziane-
vű imperial 
pilsner, a va-
lódi gyü-
mölcsből ké-
szült Málnás 
Búza és a li-
mitált kiadá-
sú, Earl Grey 
teás karácsonyi főzete, az Esthajnal ’17 söre-
ivel – írták.

A World Beer Idol nemzetközi sörversenyt 
harmadik alkalommal rendezték meg a cseh-
országi Slanyban. Idén 17 ország mintegy 50 
főzdéje több mint kétszáz sörrel nevezett, 10 
arany-, 13 ezüst- és 28 bronz díjat osztott ki 

a neves sörkritikusokból, független sörfőző-
mesterekből, újságírókból és szakmai okta-
tókból álló zsűri.

A díjazottak többek között francia, belga, 
német, norvég, spanyol, cseh és dán sörfőz-
dék közül kerültek ki. Az egyedüli “gyémán-

tot” a bel-
ga Huyghe 
B r e w e r y 
s ö r f ő z d e 
D e l i r i u m 
T r e m e n s 
strong ale-
je nyerte.

A Szent 
András Sör-
főzde port-
fó l iójában 
14 féle sörtí-
pus találha-
tó, amelyet 
szezonál is 
különleges-

ségekkel egészítenek ki. Ők készítették Ma-
gyarország első valódi gyümölcsből készült 
meggyes sörét. A negyedszázados jubileumát 
ünneplő, 2011-ben az év sörfőzdéjének válasz-
tott kézműves manufaktúra mintegy 30 nem-
zeti és nemzetközi elismerést nyert már.

– MtI –
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VABEKO Kft. teljes munkaidős főállásra  

RONCSOLÁSMENTES  
ANYAGVIZSGÁLÓ  
munkatársat keres csővezetékek,  

tartályok roncsolás mentes anyagvizsgálatára. 
Elvárások: középfokú műszaki végzettség és jártasság 
 HT, MT, RT, PT, VT és ÚT vizsgálati technológiákban. 

Az önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk:  
gmaczko@vabekokft.hu, telefon: 06-84/311-310.

GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és és 
ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ felvétel
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 MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
 KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
 LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
 HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE
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INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBENkét településen 

Veszélyes
 a leVegő minősége 

zöld színnel jelölték Salgó-
tarjánt, Miskolcot, Debre-
cent, valamint Székesfe-
hérvárt. Másutt – köztük a 
fővárosban – jelenleg elfo-
gadható a levegő minősége.

A levegő szennyezett-
ségének egészségügyi ér-
tékelése egy index alapján 
történik. Az OKK a légszeny-
nyező anyagok legfonto-
sabb egészségkárosító ha-
tásai alapján négy szintet 
különít el: kék (elfogadha-
tó), zöld (kifogásolt), na-
rancssárga (egészségtelen), 
piros (veszélyes). Az önkor-
mányzatok az utóbbi két ka-
tegória alapján rendelhetik 
el a szmogriadó tájékozta-
tási vagy riasztási fokozatát.

– MtI –

Egyetlen jelölést sem ka-

pott a tavalyi év egyik ked-

venc filmje, pedig egy igazán 

menő alkotásról van szó.

Amikor tavaly mozikba 

került a Wonder Woman, 

mindenki imádta már csak 

azért is, mert ez volt az első 

olyan szuperhősös film, 

aminek női főszereplője 

volt. Pont ezért döbbent 

le mindenki, amikor a 

napokban végre kiderült, 

hogy kik az idei Oscar-

jelöltek. A Wonder Woman 

ugyanis egyetlen egy 

árva jelölést sem kapott 

a filmakadémiától, a 

rajongók pedig kikeltek 

magukból.

Persze az olyan filmeket, 

mint a Wonder Woman, 

alapból nem is szokták 

jelölni ilyen rangos filmes 

díjátadókra, de a me too-

mozgalom után sokan 

várták, hogy legalább 

egy jelölésnyi tiszteletet 

kap egy női főszereplős 

mozi. Már csak azért is, 

mert idén mégis jelöltek 

egy szuperhősös filmet 

az Oscarra, csak nem a 

Wonder Womant, hanem 

az X-men-filmek legújabb 

darabját, a Logan – Farka

A rajongók szerint 

legalább a látványvilága 

miatt megérdemelt volna 

egy jelölést, ha a legjobb 

színésznek vagy legjobb 

filmnek járó díjra már 

esélye sincs. Persze nem 

kell bánkódni, mert idén 

először van a legjobb 

operatőrök közt női 

jelölt, és mi is örülhetünk, 

ugyanis a legjobb külföldi 

film jelöltjei közt ismét van 

magyar film, Enyedi Ildikó 

Testről és lélekről című 

alkotása. 

cosmopolitan.hu

felháborodtak
 a netezők az 

oscar-jelöléseken

elton john: 
ez így nem mehet toVább

élethosszig tartó dalszerző-
társával, Bernie Taupinnel. 
Első nagylemeze, az Empty 
Sky 1969-ben jött ki. Ez után 
következtek sorban Elton 
nagyszerű hetvenes évekbe-
li nagylemezei.

A hetvenes évek máso-
dik felének még elfogadha-
tó lemezei után, több más 
művészhez hasonlóan, a 
nyolcvanas években, majd a 
kilencvenesek elején több-
nyire maga volt az irreleváns 
szerencsétlenség, a kétezres 
évek kezdete óta azonban - 
egykori futballklub-tulajdo-
nosról beszélünk, használjunk 
sporthasonlatot – ismét bom-
baformában focizik, írtuk róla.

„Elton John nem inspirál-
ta új zsánerek születését, de 
még csak új hangzások sem 
kötődnek a nevéhez, alap-
jaiban a legegyszerűbb esz-
közökkel – nagyon jó ének-
hanggal, nagyon stabil 
zongorajátékkal, nagyon át-
élhető, de a szentimentaliz-
mus csapdáját (...) az esetek 
többségében elkerülő szö-
vegekkel és csúcspillanatai-
ban hibátlanra formált pop-
dalokkal – dolgozó előadó, 
aki azonban kellően színes 
ahhoz, hogy feltűnjön.” - ír-
ta róla 2016-ban a Recorder.

állatok farsangja 
századszor

A veszprémi Kabóca Bábszínház 
világlátott babaszínházi előadása 
az ünnepi alkalommal saját telep-
helyén lesz látható.

A Kabóca Bábszínház évek óta tagja a nem-
zetközi ernyőhálózatnak, a Small size – big 
citizensnek, amely fő profilja, hogy a hat év 
alatti gyermekek számára hozzon létre színhá-
zi előadásokat, hogy a művészeti élményekkel 
való első találkozások különlegesek legyenek. 
Minden évben kiemelt eseménye a Small size 
napok, amely idén január 26. és 28. között ke-
rül megrendezésre. Ez alkalomból az Állatok 
farsangja című előadását játssza a színház, 28-
án vasárnap, délelőtt 10 órakor.

A babaszínházi előadásban a tárgyak 
„farsangolnak” Camille Saint-Saëns 

zenéjére és Kolozsi Angéla rendezésében. 
Tyúkok, kakasok, máskor vízi állatok 
vagy vadlovak, csigák bukkannak fel 
a színpadon, miközben egy bolondos 
oroszlán és egy nyúl próbál eligazodni 
az állatokká váló tárgyak, kesztyűk, 
kendők, zoknik világában. A gyermekek 
fantáziáját igyekeznek megmozgatni, 
és a résztvevők szeme előtt 
teremtődő képet a zenével szorosan 
összekapcsolni.

Az előadás látványvilága Csóka Eszter 
munkája, a benne szereplő színészek: 
Benkő Zsuzsanna és Miller Patrik.

Kabóca bábszínház
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Úgy tűnik, hogy végre hozzánk is megérkezett a tél. Csak ne-
hogy úgy járjunk, mint az alábbi képek szereplői, mert akkor 
megnézhetjük magunkat! 
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oscar-díj – 
enyedi ildikó: 
a filmakadémia nyitottságát látom a jelölésben 

Az amerikai filmakadémia nyitott-
ságát látja a Testről és lélekről című 
film Oscar-jelölésében Enyedi Ildikó. 
A rendező erről azon a kedd esti saj-
tótájékoztatón beszélt, amelyet a tes-
tület bejelentését követően tartottak 
Budapesten. 

Az eseményen a legjobb idegen 
nyelvű film Oscar-díjára jelölt film 
főszereplői, Borbély Alexandra és 
Morcsányi Géza, valamint Mécs Mó-
nika, Muhi András és Mesterházy Er-
nő producerek, Herbai Máté operatőr, 
Szalai Károly vágó és Havas Ágnes, a 
Magyar Nemzeti Filmalap vezérigaz-
gatója vett részt.

A rendező a jelöléssel kapcsolat-
ban hangsúlyozta: azt látta az elmúlt 
évben, hogy a filmakadémia próbál 
nyitni olyan filmek felé is, ami ott 
nem megszokott. “Érezhetjük ezt a 
nyitottságot” – hangsúlyozta. A ver-
senytársakról elmondta: büszkék rá, 
hogy ilyen társaságban jutottak az öt 
jelölt közé.

Eddig 92 országba adták el a filmet. 
Enyedi Ildikó felidézte, hogy sok be-
mutatón részt is vett, és mindenhol 

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.

Január, február hónapban kutyák és macskák esetében

30-50% KEDVEZMÉNY  műtéti díj árából!

BETEGELLÁTÁS HÁZNÁL!
VESZETTSÉGOLTÁS,
CHIPEZÉS: 3500 FT,

MŰTÉTRE SZÁLLÍTÁS.

Vállaljuk problémás állatok kezelését,
védőoltását belövéssel!

hogy megelőzzük a kóbor állatok elszaporodását.

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
HÁZIKEDVENCEKNÉL,

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
HÁZIKEDVENCEKNÉL,

hogy megelőzzük a kóbor állatok elszaporodását.

Január, február hónapban kutyák és macskák esetében

30-50% KEDVEZMÉNY  műtéti díj árából!

BETEGELLÁTÁS HÁZNÁL!
VESZETTSÉGOLTÁS,
CHIPEZÉS: 3500 FT,

MŰTÉTRE SZÁLLÍTÁS.

Vállaljuk problémás állatok kezelését,
védőoltását belövéssel!

KAPOSVÁR, HUNYADI U. 5. Tel.: 82/416-714
www.drgipper.hu • 30/946-7352

SÜRGŐS ESETBEN ÜGYELETIS ELLÁTÁSI LEHETŐSÉG
Rendelési idő: H-P: 9.00-19.00, Szo.: 10.00-12.00
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Orvosi értelemben a bőrt 
szervnek tekintik.  Felnőtt em-
beren az átlagos súlya kb. 2,7 
kg. A legsúlyosabb belső szer-
vünk a máj, 1,5 kg-os súlya 
nagyjából négyszerese a szí-
vének. A második legnehe-
zebb szervünk az agy, aminek 
súlya egy felnőtt embernél kb. 
1,3 kg, ennek 75 %-a víz. 

tudta?

hagyományos farsangi fánk 

Elkészítés:
A tejből kiöntünk egy decit, és meglangyosítjuk. Feloldjuk benne a cukrot, és belemorzsoljuk az élesztőt.

Ha felfutott, hozzáöntjük a liszthez.

Hozzáadjuk a maradék tejet is, a tojást és a rumot. Fakanállal elkezdjük verni, és jó 10 percen át dolgozunk raj-

ta, míg hólyagos, sima tésztát nem kapunk.

A tetejére szórunk egy kis lisztet, és letakarva, meleg helyen duplájára kelesztjük.

Ha kész, lisztezett deszkára borítjuk, kinyújtjuk 2-3 cm vastagra, és kiszaggatjuk. A lehulló tésztaszéleket újra 

összegyúrjuk, és kiszaggatjuk.

Ismét letakarjuk, és fél órán át kelesztjük ugyanolyan meleg helyen.

Ha kész, felforrósítjuk a zsírt, és a fánkokat fejjel lefelé (tehát azzal az oldallal, ami eddig a deszkán volt) a for-

ró zsírba tesszük. 2-3 perc után, ha már szép piros az alja, megfordítjuk (ha elég jól dolgoztunk, és mély a lába-

sunk, maguktól megpördülnek, amint hozzájuk értünk).

Lecsöpögtetjük, és még melegen fogyasztjuk őket.

Jó étvágyat!

HOzzávAlóK:

- 500 g finomliszt

- 2,5 dkg friss élesztő

- 1 ek cukor

- 1 ek rum

- 3,5 dl tej

- 1 db tojás

Sütőzsiradék

- 75 dkg sertészsír

ezektől a 
fotóktól még a mi 
arcunk is lefagy! 
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oscar-díj – 
enyedi ildikó: 
a filmakadémia nyitottságát látom a jelölésben 

Az amerikai filmakadémia nyitott-
ságát látja a Testről és lélekről című 
film Oscar-jelölésében Enyedi Ildikó. 
A rendező erről azon a kedd esti saj-
tótájékoztatón beszélt, amelyet a tes-
tület bejelentését követően tartottak 
Budapesten. 

Az eseményen a legjobb idegen 
nyelvű film Oscar-díjára jelölt film 
főszereplői, Borbély Alexandra és 
Morcsányi Géza, valamint Mécs Mó-
nika, Muhi András és Mesterházy Er-
nő producerek, Herbai Máté operatőr, 
Szalai Károly vágó és Havas Ágnes, a 
Magyar Nemzeti Filmalap vezérigaz-
gatója vett részt.

A rendező a jelöléssel kapcsolat-
ban hangsúlyozta: azt látta az elmúlt 
évben, hogy a filmakadémia próbál 
nyitni olyan filmek felé is, ami ott 
nem megszokott. “Érezhetjük ezt a 
nyitottságot” – hangsúlyozta. A ver-
senytársakról elmondta: büszkék rá, 
hogy ilyen társaságban jutottak az öt 
jelölt közé.

Eddig 92 országba adták el a filmet. 
Enyedi Ildikó felidézte, hogy sok be-
mutatón részt is vett, és mindenhol 

azt tapasztalták, hogy a helyi forgal-
mazók nagyon sok energiát fordítot-
tak a film népszerűsítésére.

Az MTI kérdésére elmondta, hogy 
az Oscar-gáláig tartó időszakban 
még hat alkalommal vetítik a filmet 
Los Angelesben, San Franciscóban, 
New Yorkban és Londonban, hogy a 
filmakadémia tagjai közül minél töb-
ben láthassák. A kinti sajtós csapat-
nak most azon kell dolgoznia, hogy 
minél több emberhez eljusson a film 
híre – tette hozzá.

Mécs Mónika elmondta: a jelölés 
óta már beszélt a film amerikai for-
galmazója, a Netflix képviselőjével. 
A producer szerint nagyon lelkesek, 
elindul a kampány, “beizzították a ra-
kétáikat”, hiszen az öt közé bekerülni 
tényleg fantasztikus dolog.

Havas Ágnes hozzátette, hogy az 
elmúlt két év a Saul fia és a Mindenki 
sikere révén tanulási folyamat is 
volt, megtanulták, hogyan működik 
egy Oscar-kampány, és most ezt 
hasznosítják.

Most egy összehangolt kampányra 
van szükség, amelyben a Netflix, a 

producerek és a sajtósok is a filmért 
dolgoznak. A filmet finanszírozó 
filmalap eddig is a produkció mellett 
állt, az elkövetkező időszakban pedig 
tovább segíti, de közös munkáról van 
szó – jelentette ki Havas Ágnes.

Morcsányi Géza úgy vélte, ha egy 
műalkotásban, mint ebben a filmben, 
benne van a potenciál, akkor nagy 
kampány nélkül is eléri a hatást. 
Mint mondta: ennek ő is tapasztalta 
a hatását, mikor Szarajevóban a 
villamoson felismerték.

Alakításáért az Európai Filmdíjat 
elnyerő Borbély Alexandra elmondta, 
hogy a film sikerének köszönhetően 
már több filmes produkció is 
megkereste.

Szalai Károly vágó Szabó Istvánt 
idézte, aki egyszer azt válaszolta a 
kérdésre, mitől jó egy film, hogy “segít 
élni”. A Testről és lélekről szerinte 
segít élni azoknak, akik megnézik, 
ezért szerinte különlegesen jó film.

Herbai Máté operatőr elmondta: 
Enyedi Ildikó azzal kereste meg, hogy 
nem hatásvadász, hanem “operatőri 

filmet” akar forgatni, ami nagy 
felelősséget rótt rá. A filmben nagyon 
fontosak a képek, a képek hangulata, 
amelyek átadják a szereplők érzéseit, 
gondolatait a nézőknek – tette hozzá.

Enyedi Ildikó a sajtótájékoztatón 
beszámolt arról is, hogy következő 
filmjének előkészítése, amit a Füst 
Milán Feleségem története című 
könyvéből forgat, nagyon jól halad. 
Megtalálták a produkció külföldi 
partnereit. A film egy része nem 
Magyarországon játszódik, úgyhogy 
külföldön is fognak forgatni.

A rendezőnő egy kérdésre felidézte, 
hogy az Én XX. századom című 1989-
ben bemutatott első játékfilmje után 
döntötte el, hogy filmrendező akar 
lenni. A teljesen felújított filmet 
hamarosan a Berlinalén is műsorra 
tűzik, mint mondta, ott lesz Berlinben 
a vetítésen.

A 90. Oscar-díjátadó gálát március 
4-én rendezik meg a Los Angeles-i 
Dolby Színházban.

– MtI –

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.

sokan tartoznak az 
adóhatóságnak 

180 napon túl nagy 
összeggel 

Továbbra is sok tartós adósa van a Nemze-

ti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), 2017 vé-

gén 2969 magánszemély és egyéni vállalko-

zó tartozott egyenként több mint 10 millió 

forinttal, emellett 1791 társaság, szerve-

zet egyenként több mint 100 millió forint-

tal 180 napon keresztül, folyamatosan az 

adóhatóságnak – derül ki a NAV honlapján 

közzétett adatokból.

Az adóhatóság negyedévente teszi közzé a 

tartós adósok listáit, amelyek csak az adózó 

nevét és címét, illetve székhelyét, valamint 

a társaságok, vállalkozók esetében az adó-

számot ismertetik, a fennálló tartozás ösz-

szegét nem tartalmazzák.

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók a 

10 milliós küszöbértékkel számolva mint-

egy 29,7 milliárd forinttal, a szervezetek a 

100 milliós küszöbbel 179,1 milliárd forint-

tal tartoztak 2017 végén, együttes mini-

mális tartozásuk 208,8 milliárd forintra rú-

gott. A valóságos tartozás azonban ennél 

nagyobb, hiszen vannak milliárdos tarto-

zású cégek és olyan magánszemélyek is, 

akikkel szemben több száz milliós – egyes 

esetekben milliárdos – követelése van az 

adóhatóságnak.

A 10 millió feletti tartozással rendelkezők 

közül 2208 magánszemély, 728 egyéni vál-

lalkozó, 33 adós pedig lakcím nélküli.

A tartósan nagy összeggel tartozó nem ma-

gánszemély adózók közül 447 működik, il-

letve csődeljárás alatt áll, 571 kényszertör-

lés alatt, 740 felszámolás alatt, 33 pedig 

végelszámolás alatt van.

– MtI –

Január, február hónapban kutyák és macskák esetében

30-50% KEDVEZMÉNY  műtéti díj árából!

BETEGELLÁTÁS HÁZNÁL!
VESZETTSÉGOLTÁS,
CHIPEZÉS: 3500 FT,

MŰTÉTRE SZÁLLÍTÁS.

Vállaljuk problémás állatok kezelését,
védőoltását belövéssel!

hogy megelőzzük a kóbor állatok elszaporodását.
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Január, február hónapban kutyák és macskák esetében

30-50% KEDVEZMÉNY  műtéti díj árából!

BETEGELLÁTÁS HÁZNÁL!
VESZETTSÉGOLTÁS,
CHIPEZÉS: 3500 FT,

MŰTÉTRE SZÁLLÍTÁS.

Vállaljuk problémás állatok kezelését,
védőoltását belövéssel!
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SÜRGŐS ESETBEN ÜGYELETIS ELLÁTÁSI LEHETŐSÉG
Rendelési idő: H-P: 9.00-19.00, Szo.: 10.00-12.00
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Orvosi értelemben a bőrt 
szervnek tekintik.  Felnőtt em-
beren az átlagos súlya kb. 2,7 
kg. A legsúlyosabb belső szer-
vünk a máj, 1,5 kg-os súlya 
nagyjából négyszerese a szí-
vének. A második legnehe-
zebb szervünk az agy, aminek 
súlya egy felnőtt embernél kb. 
1,3 kg, ennek 75 %-a víz. 

tudta?
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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

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.

3 téVhit az 560 éVe 
megkoronázott 

mátyás királyról

Tények, amelyeket mindany-
nyian megtanulunk róla még 
iskolásként, pedig nem is iga-
zak.

I. Corvin Mátyást 1458. január 
24-én választották a magyarok ki-
rályává, ahogy a történelemköny-
vek is írják: “a Duna jegén”, miután 
háromszor dobták fel a koronát és 
az mindháromszor a fejére esett. Az 
igazságos Mátyásról azonban több 
mindent vélünk ténynek, ami való-
jában csak legenda.

1. nem volt korona

Hogy rögtön az elején kezdjük, a 
koronázás dátuma stimmel, ám egy-
általán nem a Duna jegén történt, 
sőt korona sem repkedett a levegő-
be, hanem a német-római császár-
nál, III. Frigyesnél várt arra, hogy 80 
ezer aranyforintért visszavásárolják. 
A 15 éves Mátyás ekkor még Pod-
jebrád György őrizetében volt Prá-
gában.

2. Mátyás nem volt igazságos

Bár ez a szókapcsolat terjedt el, 
Mátyás egyáltalán nem volt külö-
nösképp igazságos király, kemény-
kezű viszont annál inkább. Olyan ér-
telemben igazságosnak nevezhető, 
hogy az általa kidolgozott adórend-
szer mindenkit egyformán érintett, 
de az állandó hadjáratok, a Fekete 
sereg fenntartása és a korona már 
fentebb említett 80 ezer aranyfo-
rintba kerülő visszavásárlása óriási 
költségeket jelentettek neki, amik-
nek köszönhetően csak emelte és 
emelte az adókat, illetve bevezette 

a talán még ismerősen csengő rend-
kívüli hadiadót is.

3. Sosem járkált álruhában

Nagyon szerettük gyerekként 
ezeket a történeteket, amikor az ál-
ruhás Mátyás a nyílt utcán vagy a 
szegények házában szolgáltatott 
igazságot. Csakhogy Mátyásnak 
soha nem volt sem ideje, sem affi-
nitása álruhában járkálni, fényűző 
reneszánsz módra élni viszont an-
nál inkább.

Emiatt és a rengeteg, magas adó 
miatt kifejezetten elmondható, 
hogy nem szerette őt a népe külö-
nösképpen.

Az álruhás, igazságtevő Mátyás-
ról később születtek meg a legen-
dás történetek, amikor a gyengeke-
zű uralkodók alatt felmerült az igény 
egy újabb Mátyás-szerű, szigorú és 
erőskezű királyra.

A jobbágyok egyébként nagyon 
sokszor azt sem tudták, hogy ki ép-
pen a királyuk, nekik ugyanis a föl-
desúr személye számított.

nekemtetszik.net

A sárgarépa Perzsiából szárma-
zik, az ott vadon termő őse ki-
sebb testű, fásabb és lila volt. 
A hollandok nemzeti öntuda-
tának köszönhetően nemesí-
tették narancssárga színűre a 
XVI. század végén. Ha a füg-
getlen Hollandia megszületé-
sének vezéralakját, Orániai Vil-
most máshogy hívták volna 
- hisz neve narancssárgát je-
lent - nemcsak a holland foci-
csapat, de még a sárgarépa szí-
ne is más lenne. 

a sárga-
répa 

régen 
lila Volt


