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Elkezdődött
a velencei karnevál

Elkezdődött a hétvégén a velencei
karnevál, amely a legnagyobb szabású rendezvény Európában. A 11. század
óta rendezik meg, idén hárommillió turistát várnak.
Vízicirkusszal kezdődött a kéthetes ünnepség Velencében. A rendezők szerint
idén Federico Fellini olasz filmrendező
munkája inspirálta a több órás megnyitót: kötéltánctól fényjátékon át egy teljes
színpadi előadásig. Természetesen minden a vízen vagy afölött játszódott.
A velencei karnevál a legrégibb hasonló rendezvény a világon, már a 11. század
óta megrendezik. Eredetileg azért ez lett
az időpont, hogy a húsvétot megelőző 40
napos böjt előtt vígadni lehessen.
A karnevál részeként minden nap gondolaversenyek és álarcos felvonulások
vannak.
Gyönyörű a karnevál, nekem az álarcok
és maszkok a kedvenceim, a város pedig
nagyon jó díszlet az egészhez – mondta
egy olasz turista.
A velencei karnevál miatt minden évben hárommillió turista jön a városba.

Velence hagyományosan nem valami turista-barát város, kitiltották például a gurulós bőröndöket, de ilyenkor a helyieknek is természetes, hogy megtelik a város.
Van sok karnevál a világon, de a legszebb a velencei szerintem. Jó hírverés
Olaszországnak, erre igazán büszkék lehetünk. Barátságos hangulat van, szépek
a ruhák és egy-egy órára valaki más bőrébe bújhatunk – mondta egy olasz turista.
A karnevál egyik alapgondolata a középkor óta az egyenlőség, tehát hogy
gazdagok és szegények, helyiek és idegenek elvegyülhetnek egymással, az álarcok mögött pedig nem derül ki, hogy
ki kicsoda. A maszkkészítésnek a 13. század óta saját mesteremberei vannak.
Régóta az az álmom, hogy eljöjjek
ide, mert sokszor hallottam, hogy jól
néz ki, de nem gondoltam, hogy en�nyire. Velence pedig fantasztikus hely,
kedves emberekkel – mondta egy orosz
turista.
A velencei karnevál idén február 13ig tart.
althir.org

Robotok lepték el
a Berzsenyit

Indexel, fordul vagy éppen
tolat. Robotokat programoznak a Berzsenyi iskola diákjai.
A kaposvári oktatási intézmény
egy országos pályázaton sikeresen szerepelt, így tíz hétre megkaptak hat robotot.
Minden úgy kezdődött a Berzsenyi iskolában a legutóbbi számítástechnika órán, mint egy átlagos tanórán. Ám a padokon
mindenhol egy-egy robot volt,
ezeket egy program segítségével
utasításokkal látták el a diákok. Ezúttal led világítást kaptak.
– Először még csak előre-hátra
ment a robot, mást nem tudtunk
vele csinálni – mesélte izgatottan
Bitó Márton –, de most már nyomógombokat is tettünk rá, amerre megnyomjuk, arra indexel, fordul és meg lehet állítani.
Vidus Zsombor azt mesélte, három hete foglalkoznak a robotokkal, azóta még jobban megerősödött benne az elhatározás, hogy
robotikával szeretne foglalkozni
felnőttként. A Berzsenyi Tagisko-

la egy országos pályázaton nyert
arra lehetőséget, hogy tíz héten
át hat különleges robotot programozhatnak. Tilk Csilla, a program koordinátora azt mondja:
az Abacusan pályázatán vettek
részt sikeresen, így lehetőségük
van diákjaiknak belepillantani a
jövő technológiájának alapjaiba.
– Kétszáz diákunk ismerkedik
meg a robotikával negyedik osztálytól a nyolcadikos korosztályig
– tette hozzá Tilk Csilla. – Technika
órán összerakják, számítástechnika órán pedig programozzák a robotokat.
– A 21. században a robotok
programozása a gondolkodást, a
kreativitást fejleszti a diákoknál
– mondta el Huszárné Forintos
Mónika igazgató –, s mivel a gyerekek csapatban dolgoznak, szociális kompetenciájuk is erősödik.
Azt tervezik, hogy a program
zárásaként március 21-én egy robotbemutatót tartanak a kaposvári tagiskoláknak.
sonline.hu
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A 18. századi Európában elterjedt fogápolási recept volt az elégetett és morzsává aprított kenyeret fogtisztításra használni.
Voltak, akik hamuval kevert sóval tisztították fogaikat, de porrá zúzott téglaport is használtak
erre a célra.

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Sztárok olvastak
fel a Trumpbotránykönyvből
a Grammy-díjátadón
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Vicc-turmix
Jelentkezés
- Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, amikor a
tanítónéni kérdést tett fel!
- Nagyon ügyes vagy Pistike! És
mi volt a kérdés?
- Ki törte be az ablakot?
BÁTOR
- Ki az abszolút bátor?
- Aki tök részegen, éjjel 4-kor
hazaérve a kezében seprűt tartó, tomboló feleségét megpillantva azt meri kérdezni, hogy:
- Takarítani fogsz, vagy csak elrepülsz valahová?
Kimaradt lehetőség
Két fogpiszkáló megy fel a hegyre. Egyszer csak elhalad mellettük egy sün.
Megszólal az egyik fogpiszkáló:
- Te vazze, ide busszal is fel lehet jönni?

A bálnák
védelmezik
a fókákat
A Dél-Amerika és az Antarktisz közötti vizeken végzett
kutatások során figyelték
meg, hogy a bálnák védelmezik a fókákat. Mikor néhány kardszárnyú delfin meg
akart támadni egy fókát, két
hosszúszárnyú bálna közrefogta és testükkel védelmezték a fenyegetett állatot. Máskor egy összetört jégtábláról
a vízbe esett fókát vett uszonyára egy bálna, és egészen
addig szállította így, amíg a
támadni készülő kardszárnyú delfinektől biztonságos
távolságba kerültek. A kutatók szerint a kardszárnyú
delfinek agresszív magatartása vált ki a bálnákból egyfajta anyaösztönt, ezért védik
meg a fókákat. Bár a megfigyelt bálnák egyikének sem
volt saját borja.

2018-ban is megtartották a Grammydíjátadót, ám a gálán nemcsak zenei díjakat adtak át, hanem politikai üzeneteket is.
A zenén és a politikán túl a sztárok megemlékeztek az elmúlt évben koncertekhez kötődő terrortámadások áldozatairól és felszólaltak a szexuális zaklatások ellen is.
Számos alkalommal láthattuk már, hogy
Hollywoodban és az amerikai zenei világ
neves eseményein politizáltak a sztárok.
Idén a 60.Grammy-díjátadó gála sem maradhatott ki a hullámból.
James Corden, a gála házigazdája egy
vicces, de annál komolyabb politikai üzenettel rendelkező videóval készült az estre. Ebben sztárok, köztük Cher, Snoop
Dogg és Hillary Clinton volt elnökjelölt olvasott fel a januárban nagy vihart keltett,
Trumpról szóló botránykönyvből, a Tűz és
Dühből (angolul Fire and Fury).
Corden viccesen megjegyezte, azért készítette a videót, hogy elnyerje a legjobb
hangoskönyvért járó díjat.
A viccet félretéve megjegyezendő, hogy
Hillary Clinton egyszer már tényleg elnyerte ezt a díjat, mégpedig az 1997-es, nevelési tanácsokkal foglalkozó, az Egy egész falu
kell hozzá: mit tanítanak nekünk a gyerekek? (angolul It Takes a Village: And Other
Lessons Children Teach Us) című könyvének felolvasásárét.
A rövid videóban felolvasták például, hogy Trump régóta attól fél, hogy

megmérgezik, s éppen ezért is szeret a
McDonald’s-ban étkezni, hiszen senki sem
tudja, mikor megy oda.
A republikánusok reagálása azonban
már nem volt olyan derűs, mint a szatirikusnak szánt videócska hangulata. Donald Trump legidősebb fia, Donald Trump
Junior Twitterén azzal vágott vissza Clintonnak, hogy vélhetően „nagy vigaszt jelenthetett neki az elnökválasztás elvesztéséért az, hogy a Grammyn felolvashatott
az álhírkönyből”. Nikki Haley, az Egyesült
Államok ENSZ nagykövete pedig arról írt,
hogy a zenét nem kellene politizálással vegyíteni, és hogy e performansz miatt kiábrándult a díjátadóból.
Trump politikáját nemcsak Corden és a videójában szereplő sztárok kritizálták. Levetítették például a U2 Get Out of Your Own
Way című számának klipjét, amelyet korábban a Szabadság-szobor előterében adtak
elő, s amely a rasszizmus és a szélsőjobboldali politika fenyegetéséről szól. Utána pedig Bono ezt kiáltotta a színpadról: „Áldottak legyenek a pöcegödör országok, amelyek
megadták nekünk az Amerikai Álmot!” – utalva ezzel az elnök korábbi kijelentésére, amely
miatt Trumpot többen rasszistának nevezték.
A díjátadón közéleti eseményekről is megemlékeztek, így a Time’s Upmozgalomról, a Las Vegas-i tömeglövöldözés és Ariana Grande manchesteri
koncertje utáni robbantás áldozatairól is.
blikk.hu
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Állás
Munkatársat keresünk autó-

alkatrész számítógépes rendszerű raktározására a nagyberki autóbontó telephelyére.
Karosszérialakatos és autószerelő végzettség előny. Önéletrajzokat a berkibonto@gmail.
com címre várjuk.
BETANÍTOTT dolgozókat kere-

sünk

Győr-Moson-Sopron

megyei partnerünkhöz. Magas
bér, ingyenes szép szállás, utazás térítés. 06/30-511-4219.
Kőművest felveszek kaposvá-

ri munkavégzésre. Érdeklődni: +36-30-347-25-71.
Kaposvári munkahelyre beta-

nított munkára 2 műszakos
munkarendben férfi munkaerőt felveszünk. Érdeklődni:
+36 30/979-8781
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer
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I n g at l an
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Lábon álló diófa, hosszú

Panofix bunda ( több színű)
eladó! +36 20/538 3183
Palackot vásárolok (PB, ipari

IMPRESSZUM

gáz). Tel.: 06-20/368-1233.

Fuvaroztat? Költöztet? Szál-

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádolíttat? Tibire mindig olcsón
gos gépeket, élhajlítót, fúrószámíthat! Tel.: +36-82/823bekerített zárkert, vasútállogépet, gépsatut, üllőt, CO
958, 06-30/956-7015
mástól néhány percre, épühegesztőt, műszerészeszVíz, gáz, központi fűtés,
lettel, pincével, gyümölcsszennyvíz szerelést vál- tergát, marógépet, kompfákkal, betegség miatt áron
lalok, alvállalkozóként is! resszort, invertert, kis gépealul nagyon sürgősen eladó. 06-20-405-7880
ket. 0670/624-5475
Villany az ingatlan előtt.
J á rm ű
Kőművesmunkák
kiviteleIrányár: 590 ezer forint. Tel: zése, kéményrakás, vakoSimson motort
vásárol06209954888
lás, térkövezés, bontás. Tel:
nék,
más
régi
motor,
üzemK ia d ó
70/539-8199
képtelen is érdekelhet.
Kaposváron,
Város- Best-Unió Ablak és árnyé06-20/351-3711
ház utcai üzletsoron 37 kolás technika teljeskörű
O ktat á s
m2-es üzlethelyiség kiadó. gyártás, beépítés és javítás.
Kőműves
mun- Bolti eladó, Boltvezető,
06-70/704-6331
kát és burkolást válla- Szakács, Cukrász, Pincér,
Keresek hosszútávra két
lunk. Tel: 20/4038400, Vendéglátásszervező, Venszobás, bútorozatlan, erké20/3360011V e g
déglátó üzletvezető, Venlyes lakást, négy emeleV e g y es y es
déglátó Eladó, Aranykates, központi fűtéses házJutában 870 négyzetméteres

ban, olcsó rezsivel, csendes Mosógépek kifogástalan állanyugodt környezetben. +36 potban eladók. Hibás gépet
beszámítok. +36-20/40270/542-8818
S z o l g á l tat á s
5892, +36-70/282-4467

lászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Ókori sírkamrát
találtak egy hátsó
kertben Gázában

140 000-200 000 Ft
+cafetéria/hó

dítva „erős szagot” érzett, és egy

tokra van szükség a sírok korának

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

sírkamrát fedezett fel, amelyben

pontos meghatározásához.

Több műszakos munkarend

kilenc, vélhetően római kori sír-

nettó

06 70 639 9920
/nyugatimelo

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK
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ra bukkant. Egyes sírokban csonwww.jobmotive.hu

Ókori földalatti sírkamrát
hoztak felszínre a heves esőzések egy hátsó kertben Gázában.

tokra, másokban sírmellékletekre
is, például edényekre és egy lámpásra leltek.

Jodi Magness, az Észak-Karolinai Egyetem régésze szerint ilyen
sírhelyek megszokottak voltak a
időszámítás előtti 100 és időszá-

Aiman Hasszuna gázai öveze-

mítás utáni 100 közötti időszak-

ti régész szerint a sírok akár 2000

ban, majd a 3. és 5. század között

évesek is lehetnek, tehát a római

ismét. Az ilyen jellegű családi sírok

A Beit Hanunban élő Abdul

korból is származhatnak, de akár
a bizánci időkben, az időszámítás

tipikusak, előfordult, hogy több

Karim al-Kafarnah akkor fedez-

próbaidő után akár

te fel a kamrát, amikor észrevet-

szerinti 5-7. században is használ-

+cafetéria/hó

te, hogy az udvarára ömlő esővíz

hatták őket. A római korban a te-

egy lyukban tűnik el. Egy koráb-

rület a nagy kiterjedésű Római Bi-

korban virágzó kikötőváros és ke-

ban nem látott lépcsősor aljában

rodalom része volt. A szakértők

reskedelmi központ volt.

nehéz kőtömböt talált. Azt elmoz-

szerint azonban további vizsgála-

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000 Ft-tól

nettó

200000 Ft-ig
Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
/nyugatimelo

www.jobmotive.hu

család osztozott egy sírkamrán.
Gáza a római és a korai bizánci

hvg.hu
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A KVGY Kft.
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Lakatos üzemébe
CNC gépkezelő (Trumatic) és hegesztő
Szerelő II üzemébe villanyszerelő
Forgácsoló üzemébe esztergályos és marós
Szerszám üzemébe szerszámkészítő
munkatársakat keres 1 műszakba.
Fényképes önéletrajzokat
a sebestyen.monika@kvgy.hu
email címre kérjük elküldeni
2018. február 15-ig.

Az első autós kiadó
ablakkal rendelkező
étterem
Az első autós kiadó ablakkal rendelkező étterem egy McDonald’s volt,
az Arizona államban található Sierra Vista-ban. Az étterem azért csinált
ilyen kiadó ablakot, hogy a közeli katonai támaszponton állomásozó
katonákat is el tudják látni élelemmel, akiknek egyenruhában tilos volt
bármilyen boltba belépniük.

Iskolát zártak be
nevetőjárvány miatt

1962-ben Tanzániában tört ki nevetőjárvány. Január 30-án kezdődött egy kashasai leányiskolában
159 diáklány kapott nevetőgörcsöt, volt aki 16 napon át megállás nélkül nevetett. Egyre több diákot
fertőzött meg a röhögőgörcs, a helyzet márciusra
annyira súlyossá vált, hogy kénytelenek voltak bezárni az iskolát. A nevetőjárvány a szomszéd falvakban is elterjedt a diáklányok között, ami volt ahol

6-18 hónapig tartott, több ezer embert érintett a
végleges lecsengéséig, és 14 iskolát kellett ideiglenesen bezárni. Az nem derült ki mi okozhatta a lokális röhögőgörcsöt, csak tömegpszichózissal tudják
magyarázni. Az érintettek fájdalomérzetről, izzadásról, légzési problémákról és sírógörcsökről is beszámoltak.

Szigorúbb lesz a jogsi
annak, aki szívbeteg
Megváltoztak a jogosítvány megszerzésének a szabályai.
„Ismeretlen okokból áttért az út menetirány szerinti bal oldalára és összeütközött
a szemből szabályosan közlekedő autóval.” Egyre gyakrabban hallunk, olvasunk
ilyen balesetről szóló hírt. A jogosítvány
orvosi szigorításának célja épp az ilyesféle
balesetek kockázatának csökkentése. Eleve vannak olyan balesetek, amelyek nehezen kivizsgálhatók, de a műszaki hiba általában 1-2 százalékukra ad magyarázatot.
A balesetek többségét ugyanis az elalvás,
a hirtelen rosszullétek, vagy a hirtelen halál okozza. A szigorításokkal ezeket a tragédiákat próbálják mérsékelni
.
Krónikus betegek, figyelem!
Mint ismert, a nagyon súlyos cukorbetegség eddig is kizáró ok volt, ám most
már bizonyos szívbetegségek és más
egészségügyi problémák esetén sem automatikus a jogsi megadása vagy meghosszabbítása.
Már érvényben van az a rendelet, amely
szerint nehezebben kaphatnak vezetői engedélyt a krónikus betegek. Nekik nem lesz elég a háziorvostól vagy az
üzemorvostól kérni a papírt. Például a cukor-, szív-, valamint az idegrendszeri problémákkal kezelteknek, a folyamatosan
gyógyszert szedőknek friss szakorvosi véleményt, labor- és egyéb diagnosztikai leleteket is be kell szerezniük – tudtuk meg.

csaknem háromszorosára
nőtt a személyi kölcsönök
folyósítása
Jelentősen meghaladta az általános piaci növekedés mértékét a személyi
kölcsönök folyósításának
bővülése az MKB-nál, tavaly január és szeptember
között a hitelfolyósítás 173
százalékkal bővült, idén további, de lassabb bővüléssel számol a bank – közölte az MKB Bank az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint Magyarországon 2017 januárszeptemberben 229 milliárd
forintra nőtt a személyihitelfolyósítások összege, ami 47
százalékos bővülést jelent
2016 azonos időszakához
viszonyítva.
Az MKB tavaly az első kilenc
hónapban mintegy 3700 sze-

2018
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mélyi kölcsönt folyósított, 154
százalékkal többet, mint egy
évvel korábban. Az átlagos hitelösszeg 2017-ben emelkedett, 1 millió forint körül mozgott. Az MKB új folyósítású
hiteleinek átlagos futamideje
is nőtt kis mértékben, tavaly
szeptember végén megközelítette a négy évet.
A makrogazdasági és
piaci környezet alapján a
bank várakozásai szerint
tovább bővülhet a személyi kölcsönök piaca, de a tavalyi növekedéstől jóval elmaradó ütemben.
MTI

Az új szabályok értelmében nem kaphat jogosítványt a vezető, ha van eszméletvesztéssel, rosszulléttel járó betegsége,
vagy olyan kórban szenved, amely befolyásolhatja mozgásképességét. Például a
súlyos szívritmuszavarban szenvedőktől
biztosan megtagadható a jogosítvány.
Hetekig jogosítvány nélkül
Ezenfelül a jogszabály több tucat olyan
betegséget is felsorol, amelyek megléte
esetén évenkénti szakorvosi felülvizsgálatot írnak elő. A hivatásos sofőröknek nem
lehet meghosszabbítani a jogosítványukat, ha például beültetett szívritmus-szabályozó, vagy bármi egyéb szívműködést
segítő eszköz van a mellkasukban.
Szakértők szerint egy-egy vezetői engedély meghosszabbítása több tízezer forintba is kerülhet, sőt az is előfordulhat,
ha valaki az utolsó pillanatig vár, hogy –
a várólisták miatt – akár hetekre jogosítvány nélkül maradhat.
szuperinfo.hu

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.

Je

Csomagoló
betanított munkásokat

keres azonnali kezdéssel,
hosszútávú munkavégzésre Kaposvárra.
Elvárások:
� Minimum � általános iskolai végzettség
� �aéy munkabírás, megbízhatóság
�u�ka���:
� Többm�szakos munkarend
Juttatások:
� Versenyképes jövedelem � Hosszú távú munkalehet�séé
� �éren kívüli juttatási rendszer
� Havi egyéni teljesítmény�üéé� prémium
� �elenléti prémium � �tazási hozzájárulás
� �api üzemi étkezés � Kedvezményes üdülési lehet�séé
Az önéletrajzokat az alábbi elérhet�sségeen
elérhet�sééeken várjuk:
Email: hr@kometa.hu � evél: KOMETA 99 Zrt., HR iroda, 7400 Kaposvár Pécsi u. 67-69.
Személyesen: Személyi portán önéletrajz leadásával
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munkatársakat keres sürgősen és azonnali munkakezdéssel
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Gibson jó egy évtizedre ki is
írta magát a hollywoodi filmezésből, mert amikor letartóztatták részegen vezetés miatt, üvöltve „szemét
zsidó”-zni kezdett.
A film ennek ellenére
pénzügyileg hihetetlenül
sikeres lett: mindössze 30
millió dollárból forgatták ennek a nagy része valószí-

nem várható 2019 előtt, de
lehet, hogy csak 2020-ban
érkezik, ugyanis Mel Gibson
szavai szerint „elég nagy témáról” van szó. Jim Caviezel
addig egyébként főszereplő lesz még egy másik, hasonló témájú filmben: ő lesz
Lukács a Pál, Krisztus apostolában.
index.hu

ÁLLANDÓ ÉJSZAKÁS

(30% plusz) munkarendbe
Jó kereseti lehetőség, tiszta munka, éves állás !
További munkalehetőségek:

Elvárások: • targoncavezetői engedély ( felülős, gyalogkiséretű )
• Raktári és üzemi tapasztalat • számítógépes tapasztalat előny

3. ANYAGMOZGATÓ
Elvárások: • számítógépes ismeret • Raktári és üzemi tapasztalat

4. Q-MÉRNÖK
Elvárások: • min. 5 év termelési tapasztalat
• német nyelvismeret • Bérezés: Megegyezés szerint

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 - LátrányBalatonlelle - Balatonboglár - Fonyód és vissza.

A Hollywood Reporter úgy
tudja, Mel Gibson eléggé ellentmondásos A passiója után Jim
Caviezel játszhatja a feltámadt
Krisztust is a film másfél éve tervezgetett folytatásában is.

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.

ra.

éé

A passió című Mel Gibson-filmet több oldalról is
támadták: a konzervatív keresztény szervezetek azért,
mert iszonyúan véres-beles
és naturalista módon ábrázolta Krisztus szenvedéseit, mások meg azért, mert a
film eléggé antiszemitára sikerült. Utóbbi vélekedést aztán tovább támogatta, amikor pár évvel később Mel

nűleg művérre ment el -, de
612 milliót termelt. Úgyhogy
már akkoriban is sejteni lehetett, hogy lesz folytatás,
viszont amikor Hollywood
megbocsátott Gibsonnak,
szinte már biztosra is lehetett venni.
Hivatalosan először másfél éve jelentették be, hogy
készül a A passió: Feltámadás forgatókönyve, és nagyon sok minden azóta
sem történt: mostanra is
csak sajtóértesülésekből
lehet sejteni, hogy a rendező és/vagy a producer
megint Gibson lesz, a főszereplő pedig újra Jim
Caviezel lehet - írja a Hollywood Reporter. A forgatókönyvet ezúttal az a
Randall Wallace írná, aki ha
A passión nem is, de már
többször dolgozott Gibsonnal: ő írta a Rettenthetetlent, és ő rendezte a Katonák voltunk-at.
A Passió második része

1-2 műszakos munkarendbe, illetve

MTI

t

Ha Mel Gibsonon
múlik,
Jézus visszatér

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

A termeszvár
különleges
építmény
A termeszvár az egyik legkülönlegesebb mérnöki teljesítmény.
Azért oly különleges, mivel a
termeszek vakok. Mégis akár 6
méter magas termeszvárat is fel
tudnak építeni, aminek betonkeménységű a fala. A friss oxigén
pedig szellőzőnyílásokon keresztül áramlik az építménybe.
A belső kamrákban nemcsak a
lárvákat nevelik, még gombát is
termesztenek.

A gekkók
ezért
a mászás
királyai
A gekkók lábfején több millió
apró szőrszál található, amiket egy speciális kémiai anyag
borít. Ezekkel a szőrökkel tudnak akár függőleges falon is
gond nélkül felmászni, és akár
egyetlen ujjukkal megtartani
az egész testüket.

hirdetéssel kapcsolatban keresse munkatársunkAT: 06 20/5915433
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Megváltozott munkaképességű
Takarító:
Kaposvári áruházunkba keresünk megváltozott
munkaképességű 4 órás takarító munkatársat!

hirdetéssel kapcsolatban keresse munkatársunkAT: 06 20/5915433

Feladatok: Az üzlettér, a raktár és a berendezések tisztán
tartása, portalanítása. A vizes blokkok, öltöző, konyha takarítása.
Az állás betöltésének előfeltétele az érvényes orvos-bizottsági
határozat, a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra való
jogosultságról szóló dokumentumok megléte.
Önéletrajzát az allas@euronics.hu e-mail címre várjuk
„MMK Takarító-Kaposvár” jeligével.

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka
15 000 Ft*
4 éjszaka
18 000 Ft*
7 éjszaka
22 400 Ft*

A gyermekgondozási segélyben (gyes)
részesülő anyák végzik a legtöbb háztartási munkát Magyarországon, tevékenységük nélkülözhetetlen, GDP-ben mérhető, mégsem forintosítható. S ez leginkább
a fájó válások során csapja arcul az érintetteket.
Egy felmérés szerint a hölgyek végzik a
legtöbb házimunkát hazánkban, s általában a tradicionális feladatokat látják el: főzés, mosás, takarítás. Az urak inkább a ház
körüli munkába segítenek be, mint fűnyírás,
sövényvágás és karbantartás. Az adatok alapján Magyarországon a népesség több időt

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

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

Kern András
70 éves

Pályafutását gyermekszínészként
kezdte, 1958-ban szerepelt a Kaland
az állatkertben című rövid játékfilmben. 1962-ben egy paródiaszámot
adott elő Pintér Gáborral közösen a
Ki mit tud-on. 1965-ben, 17 évesen
elnyerte a XIII. országos amatőrfilmfesztivál fődíját a Mi lesz? című filmjével, melyet egy barátjával közösen
készített. A Színház- és Filmművészeti
Főiskolát 1970-ben fejezte be, majd a
Vígszínházhoz szerződött, ahol azóta
is a társulat egyik törzstagja.
Több mint 100 filmben szerepelt. Legismertebb filmjei azok,
ahol Bujtor István -azaz Csöpimellett szerepelt Kardos doktorként, mint például A pogány madonna vagy a Csak semmi pánik.
Sokunk emlékezetébe az 1997ben megjelent A miniszter félre-

A nőkre hárul,
mégsem értékelik

lép című filmmel írta be magát,
melynek készítésében rendezőként is jeleskedett. Több száz
színházi szerepe mellett rendszeres szereplője volt a Heti Hetes című tévéműsornak, több lemeze
is megjelent énekesként.
1978-ban Jászai-Mari díjat,
1996-ban A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét kapta meg. 1989-ben Érdemes művészé, 2003-ban Kiváló művészé
választották. Ugyanebben az évben a Halhatatlanuk Társulatának
tagjává választották, melynek azóta is örökös tagja. 2005-ben a
XIII. kerület díszpolgárává avatták, 2007-ben átadták számára a
Kossuth-díjat.
startlap.hu

fordít fizetetlen munkára – így például házimunkára – mint fizetett munkára. Ez a munka nemzetgazdaságilag is jelentős, hiszen
figyelembevételével a GDP negyedével magasabb lehetne.
Ezzel addig nincs is gond, amíg együtt van
a család. Azonban egy válás esetében gyakran hangoztatják a váló felek, hogy ki men�nyit dolgozott. Lévén a nők, a gyermeknevelés miatt rájuk háruló feladatok miatt kiesnek
a munkából, így sokszor az is a vita tárgyát képezi, hogy évekig a férj volt az egyetlen kereső, a nő pedig „csak otthon volt”.
A hölgyek szó nélkül vállalják a háztartással járó feladatokat, s van aki szerint ez így teljesen normális. – A volt férjem a házasságunk
elején még nagyon tevékeny volt – mesélte
egy fiatal kaposvári elvált anya. – Még takarított is, aztán ahogy telt az idő, egyre kevesebbet segített. Ráadásul én csak két évet töltöttem gyesen, visszamentem dolgozni és én
több időt töltöttem a munkában is, mint ő.
Így a fiatalasszonyra többszörös teher rakódott. S habár azóta a házasság véget ért,
nem bánja a belefektetett energiát. – Ahogyan az ember élete halad előre: összeköltözik valakivel, összeházasodnak, gyereket
vállalnak, nevelik őt, úgy jobban megismeri
önmagát – mondta az egyedülálló anyuka.
– Azt gondolom, hogy ahogyan nőnek a feladatok, a felelősség, úgy egyre jobban tágíthatja egy anya a saját határait. A fiatalasszony
arra a kérdésre, hogy kérne -e jóvátételt az elvégzett ingyen munkáért azt mondta: nem.

Szerinte ez inkább nyugatias gondolkodás,
mi magyarok azt hoztuk magunkkal, hogy a
nő dolga otthon is helyt állni.
Erzsébet is elvált első férjétől, nála gyakorlatilag semmi sem számított, csak a mielőbbi
szakítás. – Az ex-férjem viselkedése annyira
elviselhetetlen volt, hogy még a közösen felújított házunk érték-különbözetét sem kértem – mondta az asszony. – A házimunkáért
és az egyéb a volt férjemnek végzett munkákért kérhettem volna valamit, de inkább szabadulni akartam.
Erzsébet helyzete speciális, mivel volt egy
lakása, és számíthatott a családjára a szakítás
után. Ugyanakkor azt mondja, jobban el kel-

lene ismerni a nők otthoni háztartási munkáját. – Habár nem gondolom magam feministának, mélységesen felháborít az a tény, hogy
szinte semmilyen formában nem elismert a
háztartási munka – mondta kérdésünkre a
fiatal marcali anya. – Sem a férfiak részéről,
sem a társadalom részéről. Ugyanúgy nincs a
helyén értékelve, mint a gyermeknevelés kérdése, ami szintén elsősorban a nőkre hárul.
Amennyiben a házaspár eljut a válásig,
akkor sincs veszve a kapcsolatba fektetett
energia.
Jó esetben. – A háztartási munka csak akkor térül meg, ha van közös vagyon, amit fel
lehet osztani – összegzett témafelvetésünk
kapcsán Fóris Kálmán ügyvéd. – Tehát, amire költöttek, az osztódik. Mindegy, hogy az
adott vagyontárgy tulajdonosa jövedelmet
előteremtő házastárs volt -e. A feleség akkor is tulajdonos lesz, ha például a férj egy ingatlan tulajdonosa. Inkább morális vagy társadalmi kérdés, mennyire becsülik meg az
elvégzett munkát. Tény, hogy nem ritkán hivatkoznak rá a váló felek, gyakran hallhatjuk
ezeket a fordulatokat „én vettem”, vagy „én
dolgoztam érte”. ezt, sajnos a jog nem támogatja – mondta a tapasztalt ügyvéd.
Fóris Kálmán hozzátette: a magyar jogban
természetesen a gyerekeket figyelembe veszik. Ám, nincsen olyan lehetőség, mint például az Egyesült Államokban, ott ugyanis az
asszony kérhet kártalanítást válás esetén. Hazánkban egy dolog biztos: válás esetén senki sem jár jól.
sonline.hu
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A lány, aki hiába
ugrotta meg a
tripla axelt
A 3 Oscarra jelölt Én, Tonya an�nyira szórakoztató film, hogy közben szinte észre sem venni, men�nyire zavarba ejtő.
Kitalált sztoriként is sodorna
előre, hisz a Plasztik szerelem
groteszk
világához
végre
visszatérő
Craig
Gillespie
lendületes rendezése úgy visz
magával, mint ahogy Tonya
Harding siklott a jégen, amikor
még úgy tűnt, legyőzheti az
előítéleteket, zsarnok anyja
érzéketlenségét szenvedéllyé
fordíthatja, szintén erőszakos,

ellenben nem túl okos férjétől
meg tud szabadulni, s nagyot
jégkorcsolyázhat az olimpián.
Aztán történt az a meghökkentő
incidens,
aminek
pontos
körülményei máig ismeretlenek:
az biztos, hogy legfőbb riválisát,
Nancy Kerrigant megtámadták
edzés után és megverték egy
viperával. Hogy Tonyának ehhez
pontosan mennyi köze volt, arról
Gillespie egyetlen verziót mutat,
amelyet személyes interjúkból
rakott össze, de hát úgyis az a
lényeg, hogy mit gondol erről
a nőről. S ő bizony azt gondolja,
hogy reménytelenül nagy harcos,
s meglehetősen tiszteli is ezért.
A tisztelet már csak azért is
fontos része ennek a filmnek,
mert iszonyatosan kockázatos
ennyi – már elnézést – de
tahó bunkót bemutatni egy
életrajzi filmben, pláne abban
az áldokumentarista, szatirikus
szerkezetben,
amelyben
Gillespie mozgatja (anti)hőseit.
Hisz azzal együtt, hogy irtó
hangosan és sokat nevetünk
rajtuk és ostobaságaikon, nem
lehet kérdés, hogy itt egy igazi
sorsot látunk, egy jobb életre
érdemeset, egy olyan nőét, akit
vert az elmebeteg anyja, ütött
a férje, s kinevette a fél világ.
Az Én, Tonya viszont nem csak
megjátssza az empátiát, hanem
a lehető legeredményesebb
művészi eszközökkel úgy mutat

érzékenységet főhőse felé, hogy
meg sem próbál hazudni róla.
Pontosabban arról a világról,
amelyből
Tonya
Harding
képtelen volt kitörni.
Igazi tragikus figura ő, a nem
szép, de nagyon tehetséges lány
a műkorcsolya világában, ahol
több kecsességet, eleganciát
vártak tőle, de hát tényleg Tonya
volt az első amerikai nő, aki
versenyen tripla axelt ugrott, s
Gillespie meg is mutatja az arcát
gyakorlatai közben (igaz, sajnos
csak digitálisan tudja odarakni

Margot Robbie-ét, de ez teljesen
érthető), s a mosolygása mögött,
amelyet inkább vicsorgásnak látni,
bizony ott van az a „nem adom fel”
érzés, ami miatt egyáltalán nem
baj, hogy a csúnyácska Tonyát a
gyönyörű, bődületesen jó Robbie
alakítja. Nem is igazán kívül csinálja
meg a karaktert. S ugyanez igaz
a másik Oscar-jelölt alakításra,
Allison Janney-ére, ami szintúgy
karikatúra, méghozzá igencsak
bravúros, de közben mégsem az:
hát tessék majd megnézni a vége
főcím alatti eredeti felvételeket –
a film kicsit sem torzított rajta. Sőt.
Fura ez az egész. Különös
élmény végignézni egy ilyen, a
valóság által produkált abszurdot,
ami valóban olyan, mintha egy
Coen-filmből adaptálták volna
az életbe, s nyilván ez volt
érdekes az alkotóknak is, s azért
nem lesz tisztességtelen az Én,
Tonya, mert nem lenézi, hanem
ábrázolja ezt a világot. Mert
minden kockájában ott van,
hogy mennyire csodálja azt, aki
igazi győzelem nélkül is mindig
feláll, s ha nem is a jégpályán,
de máshol küzd tovább – s a
maga mögött hagyott vértócsa
bizony megmutatja, hogy onnan
(és innen is) nézve mitől lehet
nagyon szeretni Hardingot. Igen.
Attól, hogy sosem adta fel. Soha
a büdös életbe’.
kulturpart.hu

Sorban újítják fel a járdákat,
de akad még panasz

Az idei télen kevés hó esett, inkább eső
áztatta a somogyi földet, és a sár néhol próbára tette többek tűrőképességét.
Az idei télen kevés hó esett, inkább eső áztatta a somogyi földet, és bár sok települési
önkormányzatnál nagy gondot fordítanak a
járdafelújításokra, a sár néhol próbára tette a
helyiek tűrőképességét. Van azonban, ahol jól
vizsgáztak a felújított járdák.
Orciban nyolc-tíz méteres szakaszokat betonoztak le közmunkásokkal, önerőből. Azóta nincs gond a gyalogosközlekedéssel, bár
Vass Ferenc polgármester hozzátette: az országutak viszont nagyon sárosak a megyében,
mert a traktorok és mezőgazdasági gépek felhordják a sarat, és nem mindenütt takarítják le.
Lakócsán már nem mindenki elégedett:
egy ottani olvasónk tette szóvá, hogy szerinte nem járhatóak az utak a dél-somogyi településen. Az óvodába tartó gyerekek sárosan
érkeznek meg, az orvosi rendelő előtt is kilyukadt az aszfalt. Matyók József polgármester el-

mondta: szerinte nem sárosak az utcák, bár a
műszaki állapotukon lehetne javítani. Mostanában azonban nem találtak erre megfelelő
pályázati forrást. Legutóbb egy 400 méteres
szakaszt tettek rendbe a Petőfi és Dózsa utcában önerőből, ez hatmillió forintjukba került.
Mosdóson is gondot okoz egy kisebb járdaszakasz állapota, fordult hozzánk Magyar
Imre. A helyi férfi szerint az egyik bolt mellett
nincs lebetonozva egy parkolórész, emiatt az
áruszállító teherkocsik felhordják a sarat a járdára, és ez nehézséget okoz az arra járó gyalogosoknak, különösen a babakocsit toló kismamáknak.
Hatta József, a Kapos-COOP Zrt. kereskedelmi igazgatója kérdésünkre elmondta: a bolt
mögött, amely magánterület és elzárt a forgalom elől, valóban van 6-8 kátyú, amelyben
megáll az esővíz a szórt murvás felületen. Miután jelezték a cégnek a problémát, a saját
karbantartó brigádjukkal javítják ki majd a hibákat.
sonline.hu
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Egyszerű tejfölös zöldbableves
hirdetéssel kapcsolatban keresse munkatársunkAT: 06 20/5915433

Hozzávalók:
• 70 dkg vajbab
• só ízlés szerint
• 3 gerezd fokhagyma
• 2 dkg finomliszt
• 3 ek napraforgó olaj
• 1 ek fűszerpaprika
• 2 dl tejföl
• 1 csokor petrezselyem
• 1.5 l víz (kb.)

Elkészítés:
A babot átmossuk, a végit levágjuk, és 2-3 darabba vágjuk.
Egy fazékba tesszük, és felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje. 20-40 perc alatt, attól függően, hogy mennyire zsenge a bab. Sózzuk.
Közben az olajat felhevítjük, és beletesszük a lisztet. 1-2 percig kevergetjük, hogy ne legyen
nyers színe, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, és még 2 percig főzzük. Rátesszük a fűszerpaprikát, egyet keverünk rajta, lehúzzuk a tűzről, majd hozzáadunk 2 deci hideg vizet, és
csomómentesre keverjük.
Hozzáadjuk a tejfölt, és azzal is kikeverjük. Hozzáadunk egy merőkanálnyi főzővizet, és azzal is kikeverjük, majd visszaöntjük a levesbe, hozzáadjuk a finomra vágott petrezselymet,
és még 2 percig főzzük.
Jó étvágyat!

Zenészek és mesemondók
előadása nyitotta a kultúra
európai évét Leeuwardenben
Zenészek és mesemondók estjével nyílt meg a kultúra európai éve a hollandiai
Leeuwardenben.
Hollandia észak-nyugati részén található Friesland tartomány fővárosa szombat óta
Európa Kulturális Fővárosa. A
holland királyi pár várhatóan késő este nyitja meg hivatalosan a
kulturális évadot.
2018-ban a másik európai kulturális főváros a máltai Valetta.
Szombat este Leeuwardenből hatalmas koncertteremet varázsolt több száz zenész
és énekes. Bár Leeuwardenről
nem beszélnek olyan felkapott
kulturális metropoliszként, mint
Amszterdamról vagy Rotterdamról, a város szeretné megmutatni, hogy mennyire kreatív és
kitartó. Több száz esemény terveznek a kulturális évad alkalmából, egyebek mellett olyan kérdésekkel is foglalkoznak majd,

mint a szegénység, az idősödés
és az éghajlatváltozás.
„Megmutatjuk, hogy a kultúra
lehet a változás eszköze” – emelte ki Claudia Woolgar, a kulturális program igazgatója.
A szombati ünnepélyes megnyitó alkalmából több száz múzeumban, kávéházban és magánházakban is szerveztek
mesemondó estét, ahol történetek, mítoszok és legendák hangzottak el.
Az Európai Bizottság korábbi
ismertetése szerint Leeuwarden
az évad alatt mintegy 800 programjával a Frízföld régió és Európa közösségeinek megerősítésére és összekapcsolására
törekszik.
Európa kulturális fővárosa
2017-ben a dániai Aarhus és a
ciprusi Páfosz volt. 2019-ben a
bulgáriai Plovdiv és az olaszországi Matera következik.
magyaridok.hu

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.
Ezúttal a termelés területére, a készítménygyártás területére keresünk

Kever�be, Pácolóba munkatársakat
kaposvári munkavégzésre.
Elvárások:
� �ármilyen szakmunkás végzettség vagy jelent�s munkatapasztalat
� �aéy munkabírás
� Termel� üzemben szerzett tapasztalat �el�ny)
Juttatások:
� Versenyképes jövedelem
� Hossz� táv� munkalehet�séé
� �éren kívüli juttatási rendszer
� Havi egyéni teljesítmény�üéé� prémium
� �tazási hozzájárulás
� �api üzemi étkezés
� Kedvezményes üdülési lehet�séé

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

