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Fagyos Farsangon űzték el 
a telet kaposváron

Fricskát adott a tél a bú-
csúztatóinak, mert ál-
ló nap, hol sűrű pely-

hekben, hol apró szemekben 
hullott a hó, és meglehetős hi-
degben telt a hagyományos 
kaposvári farsang. Ez azonban 
nem szegte kedvét, és nem 
késztette meghátrálásra a vi-
gadozók seregét.

Pedig lassan indult a tél-
kergető mulatság: eleinte úgy 
tűnt, hogy nem a telet riaszt-
ják el, hanem a tél riasztja el a 
mulatozókat. Nehezen bújtak 
elő a bolondesküvő résztvevői 
a múzeum kapujából, és a sza-
kadó hó megrostálta a nézőkö-
zönséget is.

Péter Attila műsorveze-
tő mindent bedobott, hogy 
emelje a hangulatot, még 
azt is kilátásba helyezte, 
hogy a hölgyeknek kiváló 
kozmetikum, uraknak haj-
növesztő a hóesés. Végül a 
kolbászkereszt előtt össze-
adta azokat a párokat, akik 
a farsang idejére fogadtak 
egymásnak hűséget. Az el-
szánt farsangolók fittyet 
hánytak a hidegnek.

– Felszólítjuk Tél tábor-
nokot, hogy távozzon, és vi-
gye magával a hóembere-
ket is! A hótól csak jobb lesz 

a termés, mert vizet fakaszt 
– mondta Gasparin László, 
aki Diósdról érkezett, és né-
zőként már ötödik alkalom-
mal vett részt a kaposvári 
farsangon.

A sok nedvességet be-
szívták a 80 kilós nyárfa 
törzsek, melyeket a Kos-
suth téri rönkhúzó verse-
nyen kellett vonszolniuk a 
jelentkezőknek. Nem volt 
egyszerű megforgatni, val-
lotta be a jászberényi Kocza 
István. A Széchenyi téren 
gyülekező és a Fő utcán 
vonuló maskarások kirob-
banó erőben fogadkoztak.

– Hol van itt a tél? Most 
űzzük el! – fenyegette meg 
egy bottal az évszakot He-
gedűs Ferenc. Zajkeltő ke-
replővel és pálinkával is 
próbálkoznak, fűzte hoz-
zá a busóálarcos Fonyó Ká-
roly. Mindketten a Szárszó 
Táncegyüttes tagjai. Mö-
göttük egy fiatalember, 
a lengyeltóti Ördöngös 
Néptáncegyüttes tagja, a 
17 éves Szőke Attila Bálint 
karikás ostort pattogtatott. 
Sok gyakorlás kell hozzá, 
mondta.

Ahogyan a műsorhoz 
is, amelyet előadtak a me-

gye minden tájáról érke-
zett táncosok a Somogy 
Zenekar muzsikájára. A zá-
kányi Drávagyöngye Nép-
táncegyüttes, a Szárszó 
Néptáncegyüttes, a mar-
cali Baglas Táncegyüttes, 
az orci Hajdina Egyesület, 
a lengyeltóti Ördöngösök, 
a Somogy Táncegyüttes, a 
szennai Zselic Művészeti Is-
kola, a kaposvári Együd Ár-
pád Művészeti Iskola cso-
portjai, a Kapos Baranta 
Egyesület, a Fekete Hol-
lók Rendje, a Vértes Elem-
ér Színjátszó Társulat és a 
Compass Egyesület tagjai 
vették birtokba a teret.

Megérkezett maga Do-
rottya is, akit Savanyú At-
tila domborított. A Déryné 
Vándorszíntársulat tagjait 
a Zselic Táncegyüttes kí-
sérte. Dorottya és a dámák 
Karnevál herceg távollétén 
keseregtek, majd kissé paj-
zán kuplékat adtak elő.

Szita Károly Kaposvár 
polgármestere azt aján-
lotta a dámáknak, hogy 
böjtöljenek, hátha meg-
szépülnek, és a város idei 
programjait is a figyelmük-
be ajánlotta. Végül Szita 
Károlytól Dorottya az idén 
is átvehette a város kul-
csát, hogy ez legyen az if-
jú szívek nyitja, és párra ta-
láljanak a 2018-as farsangi 
szezon résztvevői.

A farsang csúcspontján 
a Kossuth téren elégették a 
kiszebábot, hogy így men-
jen füstbe a tél is.

sonline.hu

 Hol sűrű pelyhekben, hol apró szemekben hullott a hó, és meglehetős hidegben telt 
a hagyományos kaposvári farsang.

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

látogatási tilalom 
a kaposvári 
kórházban

 Határozatlan ideig részleges 
látogatási tilalmat rendelt el 
Kaposi Mór Oktató Kórház 
Igazgatótanácsa szerdától az 
influenzaszerű megbetegedé-
sek terjedésének megelőzése 
céljából.

Betegeik érdekében és sa-
ját egészségükre is figye-

lemmel kérik a lakosság, 
a hozzátartozók megér-
tését. A látogatási tilalom 
vonatkozik a Sürgőssé-
gi Betegellátó Centrum-
ra, az Intenzív Terápiás és 
Aneszteziológiai-Újszülött-
Szülészet-Nőgyógyászati-
H e mato l ó gia i - K l in ik a i 
Onkológiai-és Hospice Osz-
tályra.
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Lapigazgató: 
Szekeres Zsolt
Főszerkesztő:
 Heffler György

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

Tel.: 20/345-8254

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.

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

 Somogyban legutóbb 13 986 állás-
keresőt tartottak nyilván, közülük 1563 
a pályakezdő, s 6427 embernek leg-
feljebb általános iskolai végzettsége 
van. A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um adatai szerint 66 hónapnyi folya-
matos csökkenést követően továbbra 
is rekordalacsony, 3,8 százalékos ha-
zánkban a munkanélküliség.

– Tovább bővült a csapatunk: két új 
dolgozót vettünk fel az év végén, illet-
ve az idén – mondta Keszthelyi István, a 
mosdósi Mawa Kft. ügyvezető igazgató-
ja. – Az egyik korábban közmunkás volt, 
a másik munkanélküli. Ezzel a lépéssel 
mostanra 46 fősre gyarapodott az ag-
rárcégünk, s az élet újra és újra bebizo-
nyítja, hogy az állattenyésztésben nagy 
szükség van a stabil munkáslétszámra. 
A gazdaságban 550 szarvasmarhát tar-
tunk, naponta 14500 liter tejet szállíta-
nak el tőlünk, lényegében 365 napos 
műszakról beszélünk.

Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton 
ügyvezetője azt mondta: az elmúlt he-
tekben közel 30-al nőtt a dolgozók szá-
ma, nagy részük a megyeszékhelyen 
állt munkába. Még mindig gond, hogy 
nehezen találnak szakmunkást, illetve 
mérnököt, s mivel további megrende-
lésekhez jutott a cég, így újabb vezetők 
– többek közt üzem-, illetve üzletág – 
jelentkezését várják. Eközben számos ki-
sebb somogyi vállalkozás követi a na-
gyok példáját.

– Férfi zakókat, mellényeket s női blé-
zereket készítünk német piacra – közöl-
te Makkó Istvánné, a kaposvári Lad Ru-
házati Kft ügyvezetője. – Jelenleg kilenc 
dolgozónak adunk munka, s ha az új pá-
lyázat lehetővé teszi, akkor további két 
varrónőt kívánunk felvenni.

elkezdődött: 
ágynak dönti 

az inFluenza még 
a Felnőtteket is

vicc-turmix
Lehetett voLna 

rosszabb is

Egy kerékpáros elüt egy idős asz-

szonyt.

- Nagy szerencséje volt ám a né-

ninek ma! - mondja a fickó.

- Szerencsém? Ugyan miért?

- Azért, mert általában úthenger-

rel járok.

a góré

Bemegy egy fickó az állatkeres-

kedésbe, mert szeretne venni 

egy papagájt... Kérdezi az eladót:

- Mennyibe kerül ez a papagáj?

- Ez 10.000 Ft. El tudja énekelni a 

magyar himnuszt.

- És ez a másik?

- Ez már 50.000 Ft. Tud angolul, 

németül és fejből tudja a bibliát.

- És ez a harmadik?

- Az már 1 millió Ft.

- Miért, ez mit tud?

- Még soha nem szólalt meg, vi-

szont a másik kettő főnöknek 

szólítja.

LIEBHERR – ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MAGYARORSZÁG KFT
9027 Győr, Szentiváni u. 10. 

Toronydaruszerelő:  attila.varga@liebherr.com • tel.: +36 30/660-1295
Építőipari gépszerelő:  gabor.gondar@liebherr.com • tel: +36 30/682-1710

Az építőipari gépek gyártására, értékesítésére, szervizelésére és alkatrész 
ellátására specializálódott multinacionális cégcsoport – amely mintegy 

44.000 alkalmazottal és 130 céggel van jelen a világban – keres:

Elvárások:
• nehézgépszerelői/autószerelői/autóvillamossági szerelő végzettség - építőipari 
gépszerelőnél
• erősáramú/gyengeáramú szerelői/mechanikai, gépészeti szerelői végzettség – 
toronydaru szerelőnél
• belföldi, országos munkavégzés vállalása
• felhasználói szintű, számítógépes ismeret
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem, folyamatos szakmai továbbképzések
• munkavégzéshez szükséges eszközök (szervizautó, telefon, laptop stb.)
• stabil munkáltatói háttér

TORONYDARU ELEKTRONIKAI SZERELŐT
TORONYDARU SZERKEZETI SZERELŐT

ÉPÍTŐIPARI GÉPSZERELŐT

98020027

a piaci élénkülés újabb 
somogyi állásokat 

teremt

 Megyénkben az össze-
sített adatok alapján 143 
személy esetében jelez-
tek influenzaszerű meg-
betegedést: ez az előző he-
ti értéknél – mely 112 volt 
akkor –, most magasabb. 
A járvány intenzitása eny-
hén fokozódott Somogy-
ban, látogatási tilalom el-
rendeléséről egyelőre nem 
érkezett bejelentés.

A megyei kormányhiva-
tal érdeklődésünkre közöl-
te: megyénk területe nem 
egyformán érintett, a járá-
si népegészségügyi osz-
tályok illetékességi terüle-
tén jelentős különbségek 
vannak. A nagyatádi osz-
tály területén a morbiditás 
meghaladta a közepes ak-
tivitást, a kaposvári járásnál 
a járványküszöb fölé emel-
kedett, de még nem érte el 
a közepes aktivitás szintjét.

A marcali és a siófoki já-
rásban a megbetegedések 
száma még a járványkü-
szöb alatt maradt. A korcso-
portok alapján a megbete-
gedések száma az óvodás, 
3-5 éves korosztályban volt 
a legmagasabb. Szakembe-
rek leghatékonyabb meg-
előzésnek a védőoltást 
tartják, s bár az influenza-

járvány már elkezdődött, de 
még mindig nem késő kérni 
a háziorvostól.

– Fontos a védőoltás a 
krónikus betegeknek, a 
60 éven felülieknek, a vá-
randósoknak, mert kö-
rükben akár súlyos szö-
vődményükkel is járhat a 
megbetegedés – tudtuk 
meg. – A fertőződés esé-
lye csökkenthető, ha jár-
ványos időszakban kerül-
jük a zsúfolt, zárt helyeket, 
a tömeget. A gyakori kéz-
mosás jelentősen csök-
kenti nem csak az influ-

enzával, hanem az egyéb 
kórokozókkal való fertőző-
dés veszélyét is.

Szakemberek azt taná-
csolják: ha valaki rosszul 
érzi magát és lázas, ne 
menjen közösségbe, ma-
radjon otthon. A fertőző-
képesség időszaka egyé-
nenként változhat, de 
általában egy influenza-
vírussal fertőzött felnőtt 
a betegség tüneteinek je-
lentkezése előtti naptól a 
tünetek kezdetét követő 
3-5 napi fertőzőképes.

sonline.hu

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
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

NINCS LAKBÉR
NINCS ÁRAMDÍJ
NINCS VÍZDÍJ
NINCS FŰTÉSDÍJ

VAN KIEMELT BÉR
VAN 100% HAVI EGYSZERI 

HAZAUTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
VAN TÖBBFÉLE BÓNUSZ

VAN ELSŐ NAPTÓL CAFETÉRIA
VAN MUNKABÉRELŐLEG

VAN HOSSZÚTÁVÚ MUNKA

DE

Mosonmagyaróvár környéki 
megbízónk számára keresünk 
Betanított összeszerelőket 

szállásoltatott munkára.

Küldjön üzenetet, visszahívjuk!

Érdeklődni: 06-20/955-5536
cv@fortemann.com

IGAZI 
REZSICSÖKKENTÉS!
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Kaposfőn családi ház nagy telekkel 
85 nm lakrésszel, azonnali beköltöz-
hetőséggel eladó! Tel.: 82/319-786; 
30/742 4123

toponáron 544 szögöl telken, gyü-
mölcsös, veteményes szőlő, pihe-
nőrész kis téglaépülettel eladó! Jól 
megközelíthető a buszfordulótól és 
a Desedára vezető műútról is. Tel.: 
30/719 9785

Kaposfő-Posteleken kordonos szőlő, 
présházzal gyümölcsössel teljes fel-
szereléssel eladó! Tel.: 20/623-7089

K I a d ó

Üzlethelység kiadó rezsiért. 64nm 
Szondi utcában Tel.: 70/226 5520

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

S z o l g á l t a t á S

Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat? 
Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.: 
+36-82/823-958, 06-30/956-7015

Best-Unió Ablak és árnyékolás tech-
nika teljeskörű gyártás, beépítés és 
javítás. Kőműves munkát és bur-
kolást vállalunk. Tel: 20/4038400, 
20/3360011

V e g y e S

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

VáSáRolnÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

Mosógépek kifogástalan állapotban 
eladók. Hibás gépet beszámítok. +36-

20/402-5892, +36-70/282-4467

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

J á R M ű

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

o K t a t á S

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

á l l a t

tojótyúk előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar olda-
lunkon.Most 50Ft/db kedvez-
ményt adunk!Kupon:baromfi50

Rottweiler kiskutyák eladók! 
Érdeklődni: 20/487 7824 

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650 Ft/db. Tel.: 
06-20/204-2382

toJótyÚK kapható 500 Ft/db, 
12 db-tól ingyenes házhozszállí-
tással. 06-30/2646-146. Össze-
írókat keresünk!

t á R S K e R e S É S

Rendezett körülmények között 
58 éves hölgy megismerkedne 
ápolt intelligens hozzá korban illő 
úrral! Tel.: 20/505 0645
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3BetanÍtott dolgozókat 

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

Munkatársat keresünk autó-

alkatrész számítógépes rend-

szerű raktározására a nagy-

 Somogyban legutóbb 13 986 állás-
keresőt tartottak nyilván, közülük 1563 
a pályakezdő, s 6427 embernek leg-
feljebb általános iskolai végzettsége 
van. A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um adatai szerint 66 hónapnyi folya-
matos csökkenést követően továbbra 
is rekordalacsony, 3,8 százalékos ha-
zánkban a munkanélküliség.

– Tovább bővült a csapatunk: két új 
dolgozót vettünk fel az év végén, illet-
ve az idén – mondta Keszthelyi István, a 
mosdósi Mawa Kft. ügyvezető igazgató-
ja. – Az egyik korábban közmunkás volt, 
a másik munkanélküli. Ezzel a lépéssel 
mostanra 46 fősre gyarapodott az ag-
rárcégünk, s az élet újra és újra bebizo-
nyítja, hogy az állattenyésztésben nagy 
szükség van a stabil munkáslétszámra. 
A gazdaságban 550 szarvasmarhát tar-
tunk, naponta 14500 liter tejet szállíta-
nak el tőlünk, lényegében 365 napos 
műszakról beszélünk.

Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton 
ügyvezetője azt mondta: az elmúlt he-
tekben közel 30-al nőtt a dolgozók szá-
ma, nagy részük a megyeszékhelyen 
állt munkába. Még mindig gond, hogy 
nehezen találnak szakmunkást, illetve 
mérnököt, s mivel további megrende-
lésekhez jutott a cég, így újabb vezetők 
– többek közt üzem-, illetve üzletág – 
jelentkezését várják. Eközben számos ki-
sebb somogyi vállalkozás követi a na-
gyok példáját.

– Férfi zakókat, mellényeket s női blé-
zereket készítünk német piacra – közöl-
te Makkó Istvánné, a kaposvári Lad Ru-
házati Kft ügyvezetője. – Jelenleg kilenc 
dolgozónak adunk munka, s ha az új pá-
lyázat lehetővé teszi, akkor további két 
varrónőt kívánunk felvenni.

A kaposvári TBG Otolecz Kft-nél stabi-
lan öt embert foglalkoztatnak, s ameny-
nyiben kedvezően alakul a piac, újabb 
dolgozókat vehetnek fel, tudtuk meg 
Otolecz Árpád cégvezetőtől. Segesden 
magasabb fokozatba kapcsoltak: az 580 
munkatársat foglalkoztató Ferrokov cég-
csoport 2017-ben közel 60 dolgozóval 
bővült. Tallián Attila ügyvezető igazgató 
rámutatott: a következő hónapokban to-
vábbi 5-10 új munkatársnak akarnak biz-
tosítanak lehetőséget.

– A termékskála bővült, alapvetően 
ez tette lehetővé a dolgozók alkalmazá-
sát – folytatta. – A villamos teherelosz-
tó készülékek acéltartó szerkezetén kívül 
földre telepített napelem rendszerhez is 
készítünk alkatrészeket.

A nyilvántartott somogyi álláskeresők 
közül 7118 volt a férfi, s 6868 nőt regiszt-
rált a statisztika. A megyei kormányhiva-
tal arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a 
25 évesnél fiatalabbak  száma 2523 volt, 
s 4389 ötven évesnél idősebb nőt, fér-
fit rögzítettek a kimutatásokban. A vég-
zettséget tekintve továbbra is jelentős 
szóródás tapasztalható: 6427 somogyi 
álláskereső legfeljebb az általános isko-
lát végezte el, a 4259 szakmunkás képe-
sítésű személyen kívül 2840 középiskola 
érettségivel rendelkező keres munkahe-
lyet, továbbá 459 diplomás is nyilvántar-
tana. A tartósan nyilvántartott álláskere-
sők száma 3919.

A megyei kormányhivatal foglalkozta-
tási főosztálya az első félévben egyebek 
mellett CNC gépkezelő, kárpitos, épület- 
és szerkezetlakatos, elektronikai műsze-
rész és integrációs – felzárkóztató, mun-
kavállalói kulcskompetenciákat fejlesztő 
– tanfolyamot is indít.

sonline.hu

elkezdődött: 
ágynak dönti 

az inFluenza még 
a Felnőtteket is

a piaci élénkülés újabb 
somogyi állásokat 

teremt

enzával, hanem az egyéb 
kórokozókkal való fertőző-
dés veszélyét is.

Szakemberek azt taná-
csolják: ha valaki rosszul 
érzi magát és lázas, ne 
menjen közösségbe, ma-
radjon otthon. A fertőző-
képesség időszaka egyé-
nenként változhat, de 
általában egy influenza-
vírussal fertőzött felnőtt 
a betegség tüneteinek je-
lentkezése előtti naptól a 
tünetek kezdetét követő 
3-5 napi fertőzőképes.

sonline.hu

berki autóbontó telephelyére. 

Karosszérialakatos és autósze-

relő végzettség előny. Önélet-

rajzokat a berkibonto@gmail.

com címre várjuk.

Keresek CNC forgácso-

lót Dombóvárra, lakatosokat, 

minősített hegesztőket Kapos-

várra. Molnár 06-30/474-1952

dunántúli munkára betanított 

dolgozókat keresünk azonna-

li kezdéssel, jó kereseti lehe-

tőséggel. Tel:06-30/709-3150

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó
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a rák elleni küzdelem világnapja
A megelőzésben idén a mozgás szerepét 

emelik ki a szakemberek. 
A rák elleni küzdelem világnapját (World 

Cancer Day) idén a „Képesek vagyunk rá, képes 
vagyok rá!” szlogen jegyében szervezték, hogy 
mindenki felfedezhesse, tehet a rákbetegség 
ellen. A megelőzésben idén a mozgás szerepét 
emelik ki a szakemberek. Magyarországon az 
emberek többsége mozgásszegény életmódot 
él, ami az elhízás mellett jelentős kockázati té-
nyező a rákos megbetegedések kialakulásában. 
A Magyar Rákellenes Liga vasárnapi egész napos 
rendezvényén több előadó hangsúlyozta ezt.

A korai fázisban felismert daganatok műtéti 
eltávolításában újdonságnak számít Európában 

axl rose Folytatja
 az ac/dc-vel

Az AC/DC a hírek szerint folytatja a tur-
nét Axl Rose-zal és új anyagot is rögzít a 
Guns N’ Roses énekesével.

Axl 2016-ban csatlakozott a legendás 
rockzenekarhoz, miután a korábbi front-
ember, Brian Johnson kénytelen volt visz-
szavonulni a halláskárosodása miatt.
Az AC/DC életrajzírója, Murray Engleheart 
állítja, hogy az Axl Rose és Angus Young 
között a közelmúltban létrejött együtt-
működés folytatódik. Egy Facebook-
bejegyzésben azt írta: „Spekulálhatnak, 
ahogy akarnak, de korábban már mond-
tam és most újra elmondom: az AC/DC 
Axl-lel folytatja - új album, turné, egé-
szen biztos.”
A Guns N ‚Roses úgy tervezi, hogy 2018 
júliusában végződik a turné, az utolsó 
állomás Svédország lesz, a Not In This 

Lifetime elnevezésű világjárásuk ott fe-
jeződik be. Előtte még június 9-én a 
Leicestershire-i Donington Park-ban ők 
lesznek a headliner-ek a Download Fesz-
tiválon.
Tavaly nyáron Németországban Angus Yo-
ung csatlakozott a GN’R-hez egy koncer-
ten. Ez Hannoverben történt, ahol beszállt 
a „Whole Lotta Rosie” feldolgozásába.

koncert.hu

A cms ELECTRONICS 
HUNGARY KFT. FONYÓD

munkatársakat keres 
azonnali munkakezdéssel

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
MÉRNÖK  

pozíció betöltésére
FŐBB FELADATOK :

• belső minőség nyomon követése ill. belső auditok lebonyolítása, 
részvétele, intézkedések definiálása és végrehajtásuk figyelemmel 
kísérése, visszaellenőrzése

• folyamatellenőrök (In Line) munkájának koordinálása
• vevői reklamáció kezelésében történő részvétel, 8D, PDCA, FMEA 

riportok elkészítése
• oktatási anyagok összeállítása, képzések lebonyolítása
• folyamatoptimalizálási, fejlesztési lehetőségek feltárása, a 

megvalósításban való aktív részvétel
• hibaanalízis és hibaok meghatározása, helyesbítő intézkedésekre való 

javaslattétel
• naprakész információáramlás biztosítása, minőségi és gyártási 

dokumentációk naprakészségének biztosítása
• minőségügyi előírások gyakorlati megvalósításában való aktív részvétel
• vevői látogatások/auditok részvétele, támogatása 

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:

• felsőfokú műszaki végzettség (folyamatban lévő is)
• 1-3 év quality területen szerzett tapasztalat
• automatizált gyártási területen szerzett releváns szakmai tapasztalat
• középfokú német nyelv-tudás
• jó problémamegoldó készség és felelősségteljes munkavégzés
• önálló és csapatmunka végzésre alkalmas, motivált személyiség

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.

DISZNÓTOROS  
HÉTVÉGE A LIDOBAN!

3 nap/2 éj: 34.000 Ft/fő
NYUGDÍJASOKNAK: 30.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2018. február 23.-25. , 

március 02.-04. , 09.-11. 
AZ ÁR TARTALMAZZA:

PÉNTEK: érkezés, üdvözlőital,  
svédasztalos vacsora;

SZOMBAT: svédasztalos reggeli, 8 órakor 
disznótoros mulatság pálinkával, forralt borral, 

harmonikás zeneszóval kísérve, 13 órakor 
disznótoros, sült pecsenye, vacsora zeneszóval;

VASÁRNAP: reggeli, ebéd.
Fedett uszoda, szauna, jakuzzi,  

pingpong terem, konditerem használat.  
SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

HOTEL LIDO - VONYARCVASHEGY  
Tel.: 06-83/348-036; 06-30/9470-649

hotellidovonyarcvashegy@t-online.hu 
www.hotellido.hu 

www.hotellidobalaton.hu 
 8314 Vonyarcvashegy, Arany János u. 9.

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 hivatalos közleményből az sem derül 
ki, hogy a készítői páros, mennyire ve-
szi ki a részét a filmek elkészítéséből. A 

Trónok harca legtöbb epizódját ők maguk írták, 
de rendezni csak néhány epizódot rendeztek. A 
bejelentést elemző cikkek szerint az is mellettük 
szólhatott, hogy van tapasztalatuk abban, hogy 
milyen mikor egy hatalmas rajongói bázissal ren-
delkező történetet kell megfilmesíteni egy egye-
di (fantasy) világban.

Producerként az volt a dolguk, hogy megta-
lálják a legjobb színészeket és rendezőket a pro-
jekthez, plusz hiába kaptak tévés mércével nézve 
sok pénzt a sorozatra, George R. R. Martin törté-
netét így is óriási kihívás volt sorozatként feldol-
gozni, nekik viszont sikerült filmes szemmel néz-
ve is látványos epizódokat forgatniuk. Az is lehet, 
hogy az ő filmjeikkel eleve egy felnőttebb közön-
séget akarnak megszólítani, hiszen ha ilyen sok 
Star Wars-film készül a jövőben, valahogyan meg 
kell őket különböztetni.

Korábban azt lehetett tudni, hogy David Benioff 
és D.B. Weiss a Trónok harca után, újabb soroza-
tot készítenek az HBO-ra, a bejelentés viszont nagy 
botrányt kavart. Az Indexen is beszámoltunk róla, 
hogy a tervek szerint egy olyan alternatív Ameriká-
ban játszódó sorozatot képzeltek el, ahol a polgár-
háborúban a déli államok győztek és a rabszolga-
tartás mai napig legális. A tiltakozók elindították a 
#NoConfederate hashtaget, amivel megpróbálták 

rávenni az HBO-t, hogy álljon el a projekttől, mert 
napjaink Amerikájában így is túl sok olyan ember 
van, aki arról álmodozik, hogy állítsák vissza a rab-
szolgaságot, egy ilyen sorozat pedig könnyen az ő 
álmukat valósítja meg. A Star Wars-bejelentés után 
az HBO nem kommentálta a Confederate sorsát.

Benioff és D.B. Weiss trilógiájának bejelentése 
után azok a hangok is megjelentek, hogy a Star 
Wars-filmekért hiába felelős egy nő, Kathleen Ken-
nedy, a Lucasfilm vezetője, a döntéshozói szerep-
ben továbbra is fehér férfiak tűnnek fel. A Variety 
összegzése szerint a Birodalom visszavág volt az 
egyetlen, aminek az egyik forgatókönyvírója nő 
volt, a többi filmen rendezői és írói pozícióban 
csak fehér férfiak vettek részt és ez az újabb kine-
vezés nem áll összhangban azzal, amit a modern 
trilógiákban is elkezdtek, aminek női és színes bő-
rű, illetve különböző kisebbségből származó szí-
nészek voltak a főszereplői.

Arról sem tudni, hogy a filmek mikor készülhet-
nek el, mert a producer páros még legalább egy 
évig el lesz foglalva a Trónok harcával, aminek a 
bemutatója valamikor a jövő évben esedékes. Bob 
Iger, a Disney vezérigazgatója annyit mondott, 
hogy Benioff és Weiss már korábban megkeres-
ték a stúdiót az ötletükkel, és úgy tűntek, mint akik 
nem akarnak a Trónok harca után újabb tévésoro-
zatot készíteni. Ettől a Confederate-ügy még fur-
csább megvilágításba kerül.                     index.hu

a trónok harca készítőitől 
érkezik az új star Wars-trilógia

A Trónok harca című HBO sorozat készítő párosa, David Benioff és D.B. Weiss új Star 
Wars-trilógiát fognak készíteni, jelentette be a Lucasfilm. A közleményben csak azt 

mondják biztosra, hogy ezeknek a történeteknek semmi köze nem lesz a jelenleg futó 
trilógiához, ami a tervek szerint a 9. epizóddal véget ér, amit J.J. Abrams rendez majd. 

Szintén független lesz attól a másik trilógiától, amit korábban jelentettek be, és aminek 
a kreatív vezetője Az utolsó Jedik rendezője, Rian Johnson lesz.

*Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 
  maximum 2018. március 9-ig, a hirdetés felmutatásával.
  A hallókészülékkel kapcsolatos részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    március 9-ig és vegye át
       GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

             Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati
       útmutatót, vagy kérdezze meg
           kezelőorvosát.

w
w

w
.victofon.hu

7570 Barcs, Kálmán Imre u. 10.
Bejelentkezés: 06-82/565-489 
        (H-P: 8.00-12.00-ig)

Először 2009-ben vették 
észre búvárok az ausztrá-
liai Nagy Korallzátony fel-
derítése közben, hogy az 
ajakoshal a szájában ci-
pelt kagylót egy sziklá-
hoz ütögetve törte fel, 
és így jutott az élelem-
hez, a kagylóhúshoz. Az 
ajakoshal mindezt olyan 
precizitással tette, vala-
mint a szikla körül talált 
kagylótörmelékek is arról 
tanúskodtak, hogy volt 
már ebben tapasztalata. 
Azóta egyre több halfaj-
nál figyeltek meg eszköz-
használatra utaló jeleket. 

a halak is
 képesek eszköz-

használatra
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a rák elleni küzdelem világnapja
A megelőzésben idén a mozgás szerepét 

emelik ki a szakemberek. 
A rák elleni küzdelem világnapját (World 

Cancer Day) idén a „Képesek vagyunk rá, képes 
vagyok rá!” szlogen jegyében szervezték, hogy 
mindenki felfedezhesse, tehet a rákbetegség 
ellen. A megelőzésben idén a mozgás szerepét 
emelik ki a szakemberek. Magyarországon az 
emberek többsége mozgásszegény életmódot 
él, ami az elhízás mellett jelentős kockázati té-
nyező a rákos megbetegedések kialakulásában. 
A Magyar Rákellenes Liga vasárnapi egész napos 
rendezvényén több előadó hangsúlyozta ezt.

A korai fázisban felismert daganatok műtéti 
eltávolításában újdonságnak számít Európában 

az ún. krio-kezelés. A dániai Odense kórházá-
ban sebészkés helyett tűt használtak az ope-
ráció közben. A vékony tűt a páciens 14 mm-es 
daganatába helyezték be, és belülről fagyasz-
tották le a tumort. A kutatásban a legfrissebb 
áttörés a Stanford Egyetem egereken végzett 
kísérlete. Egy előrehaladott, áttétes daganat-
ba injekcióztak kétféle immunsejtet stimulá-
ló anyagot. A Science magazinban publikált 
eredmények szerint tíz nap elteltével az ege-
rek szervezetében nem volt nyoma a ráknak, 
a távoli áttétek is eltűntek. A módszer embe-
reken való alkalmazásához is reményt fűznek 
a későbbiekben, de egyelőre csak egereken 
vizsgálták a gyógymódot.

axl rose Folytatja
 az ac/dc-vel

Lifetime elnevezésű világjárásuk ott fe-
jeződik be. Előtte még június 9-én a 
Leicestershire-i Donington Park-ban ők 
lesznek a headliner-ek a Download Fesz-
tiválon.
Tavaly nyáron Németországban Angus Yo-
ung csatlakozott a GN’R-hez egy koncer-
ten. Ez Hannoverben történt, ahol beszállt 
a „Whole Lotta Rosie” feldolgozásába.

koncert.hu

digitális jólét program: 
az internetes 

gyermekvédelem közös 
ügy és Felelősség 

Az a cél, hogy egyre hang-
súlyosabban érvényesülje-
nek az internethasználat napi 
gyakorlatában a gyermekek 
védelmét szolgáló szabályok 
és intézkedések, ugyanis az 
internetes gyermekvédelem 
közös ügy és felelősség – ír-
ta a Digitális jólét program 
titkársága az MTI-hez eljut-
tatott közleményében ked-
den, a biztonságos internet 
napján.

A digitális átalakulás egyik 
legfontosabb kérdése, hogy 
miként lehet, különösen a fia-
talok hogyan tudják az inter-

netet biztonságosan, tuda-
tosan és értékteremtő módon 
használni – olvasható a közle-
ményben.

Felidézték: a kormány által 
az internetről és a digitális fej-
lesztésekről kezdeményezett 
2015-ös nemzeti konzultáció, 
az InternetKon során a magyar 
polgárok egyértelmű véle-
ményt fogalmaztak meg arról, 
hogy a világháló ne fenyegesse 
a gyermekek biztonságát.

Ezért a szakmai és társadal-
mi szervezetekkel szorosan 
együttműködve elkészült a di-
gitális gyermekvédelmi stra-
tégia (DGYS). A DGYS célja 
megvédeni a gyermekeket az 
internet káros tartalmaitól és 
módszereitől, valamint felké-
szíteni őket, szüleiket, tanárai-
kat a tudatos és értékteremtő 
internethasználatra.

Úgy folytatták: a DGYS meg-
alkotásakor nemcsak arra töre-
kedtek, hogy kiküszöbölhetőek 
legyenek az internethasználat 
kockázatai, hanem hogy köz-
ben az internet nyújtotta lehe-

tőségekkel minél hatékonyab-
ban tudjanak élni.

Ezért a stratégia alapvető 
szerepet szán a médiaművelt-
ség, médiatudatosság fejlesz-
tésének – tették hozzá.

A DGYS részeként kortárs 
segítő képzési rendszert dol-
goznak ki, amelyben az in-
ternethasználat előnyeit és 
kockázatait a leginkább érin-
tetteknek hasonló korú társaik 
mutatják be és adott esetben 
segítséget is nyújtanak.

Az országszerte megtalál-
ható Digitális jólét program 
pontokon keresztül a szülők-
nek térítésmen-

tes médiaműveltség-képzések 
indulnak, amelyek felkészítést 
nyújtanak az internethasználat 
kockázatairól, és bemutatnak 
olyan módszereket is, amelyek-
kel a szülők hatékonyabban 
segíthetik gyermekeiket a di-
gitális médiakörnyezet bizton-
ságos használatában.

Tart a gyermekekkel foglal-
kozó rendőrségi, ügyészsé-
gi, bírósági dolgozók képzé-
se is. Az a cél, hogy a készülő 
Nemzeti Alaptantervbe beke-
rüljenek a digitális biztonság-
gal kapcsolatos kérdéskörök is.

Jelezték: a stratégia végre-
hajtása során és különböző tu-
datosító kampányok elindítá-
sában is együttműködnek a 
Belügyminisztérium, az Orszá-
gos Bírósági Hivatal, a Legfőbb 
Ügyészség, az Igazságügyi Mi-
nisztérium Áldozatvédelmi 
Központ, a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat, a Nemze-
ti Média- és Hírközlési Hatóság, 
Gyermekvédelmi Internet-ke-
rekasztal és az Új Nemzedék 
Központ szakembereivel.

– MtI – 

A cms ELECTRONICS 
HUNGARY KFT. FONYÓD

munkatársakat keres 
azonnali munkakezdéssel

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
MÉRNÖK  

pozíció betöltésére
FŐBB FELADATOK :

• belső minőség nyomon követése ill. belső auditok lebonyolítása, 
részvétele, intézkedések definiálása és végrehajtásuk figyelemmel 
kísérése, visszaellenőrzése

• folyamatellenőrök (In Line) munkájának koordinálása
• vevői reklamáció kezelésében történő részvétel, 8D, PDCA, FMEA 

riportok elkészítése
• oktatási anyagok összeállítása, képzések lebonyolítása
• folyamatoptimalizálási, fejlesztési lehetőségek feltárása, a 

megvalósításban való aktív részvétel
• hibaanalízis és hibaok meghatározása, helyesbítő intézkedésekre való 

javaslattétel
• naprakész információáramlás biztosítása, minőségi és gyártási 

dokumentációk naprakészségének biztosítása
• minőségügyi előírások gyakorlati megvalósításában való aktív részvétel
• vevői látogatások/auditok részvétele, támogatása 

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:

• felsőfokú műszaki végzettség (folyamatban lévő is)
• 1-3 év quality területen szerzett tapasztalat
• automatizált gyártási területen szerzett releváns szakmai tapasztalat
• középfokú német nyelv-tudás
• jó problémamegoldó készség és felelősségteljes munkavégzés
• önálló és csapatmunka végzésre alkalmas, motivált személyiség

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.

rávenni az HBO-t, hogy álljon el a projekttől, mert 
napjaink Amerikájában így is túl sok olyan ember 
van, aki arról álmodozik, hogy állítsák vissza a rab-
szolgaságot, egy ilyen sorozat pedig könnyen az ő 
álmukat valósítja meg. A Star Wars-bejelentés után 
az HBO nem kommentálta a Confederate sorsát.

Benioff és D.B. Weiss trilógiájának bejelentése 
után azok a hangok is megjelentek, hogy a Star 
Wars-filmekért hiába felelős egy nő, Kathleen Ken-
nedy, a Lucasfilm vezetője, a döntéshozói szerep-
ben továbbra is fehér férfiak tűnnek fel. A Variety 
összegzése szerint a Birodalom visszavág volt az 
egyetlen, aminek az egyik forgatókönyvírója nő 
volt, a többi filmen rendezői és írói pozícióban 
csak fehér férfiak vettek részt és ez az újabb kine-
vezés nem áll összhangban azzal, amit a modern 
trilógiákban is elkezdtek, aminek női és színes bő-
rű, illetve különböző kisebbségből származó szí-
nészek voltak a főszereplői.

Arról sem tudni, hogy a filmek mikor készülhet-
nek el, mert a producer páros még legalább egy 
évig el lesz foglalva a Trónok harcával, aminek a 
bemutatója valamikor a jövő évben esedékes. Bob 
Iger, a Disney vezérigazgatója annyit mondott, 
hogy Benioff és Weiss már korábban megkeres-
ték a stúdiót az ötletükkel, és úgy tűntek, mint akik 
nem akarnak a Trónok harca után újabb tévésoro-
zatot készíteni. Ettől a Confederate-ügy még fur-
csább megvilágításba kerül.                     index.hu

a trónok harca készítőitől 
érkezik az új star Wars-trilógia



6 2018. február 08. 2018. február 08.

h
ir

d
e

t
é

sse
l

 k
a

p
c

so
l

a
t

b
a

n
 k

e
r

e
sse

 m
u

n
k

a
t

á
r

su
n

k
a

t: 0
6

 2
0

/5
9

1
5

4
3

3
Ha valaki az angliai mun-

kavállaláson gondolko-
dik, jobban teszi, ha siet, 
mert újabb fordulat történt: 
Theresa May kormányfő kis-
sé váratlant nyilatkozott, 
ami ráadásul némileg szem-
bemegy azzal, amiben meg-
állapodott az Európai Unió-
val.

A brit miniszterelnök azt ta-
lálta mondani kínai látogatá-
sán, hogy bizony különbség 
lesz a brit EU-tagság meg-
szűnése előtt, illetve a kilépés 
után Nagy-Britanniába érkező 
EU-állampolgárok letelepedé-
si és munkavállalási jogosult-
ságai között.

A BBC szerint Theresa May 
azt mondta, amikor London 
decemberben megállapo-
dott az Európai Unióval a brit 
kilépés feltételeiről, köztük az 
uniós állampolgárok jogosult-
ságairól, ezt abból a meggon-
dolásból kiindulva tette, hogy 
azoknak, akik még a brit EU-
tagság idején érkeznek Nagy-
Britanniába, „vannak bizonyos 
elvárásaik” az őket megillető 
jövőbeni jogosultságokkal 
kapcsolatban.

A brit kormányfő szerint ép-
pen ezért helyénvaló döntés 
volt, hogy a Brexit idején már 
Nagy-Britanniában tartózko-
dó EU-állampolgárok a brit ki-

lépés után is folytathatják ad-
digi életvitelüket.

Azok azonban, akik a brit 
EU-tagság 2019 márciusában 
várható megszűnése után ér-
keznek, már más lesz a helyze-
tük, mivel tudatában lesznek 
annak, hogy Nagy-Britannia 
akkor már nem lesz az EU tag-
ja – mondta a brit miniszter-
elnök.

Márpedig az EU-val abban 
egyeztek meg, hogy Nagy-
Britannia az átmeneti időszak-
ban a jelenlegi gyakorlattal 
azonos módon érvényesíti az 
uniós szabadságjogokat, köz-
tük az EU-állampolgárok lete-
lepedési jogosultságait.

hataratkelo.com

rossz hír az angliába vágyóknak 
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brüsszelben 
képviselik hazánkat 
a kaposvári diákok

 Vámosi Flórián és Pósa Péter, a Táncsics Mi-
hály Gimnázium diákjai a nemzetközi szakmai 
közönség előtt is bemutatkozhatnak az űrku-
tatás területén végzett munkájukkal. Hamaro-
san pedig Brüsszelbe látogatnak, ahol a fizika 
és a programozás oktatásával kapcsolatban 
vethetik fel meglátásaikat.

Egy sikeres pályázat révén a kaposvári diákok 
által írt programot tavaly a Nemzetközi Űrállo-
máson is lefuttatták, melynek segítségével a fia-
talok a Föld mágneses terének gyenge pontjait 
kutatták felkészítő tanáruk, Vámosi László segít-
ségével. Februárban a Budapesti Műszaki Egye-
tem ad helyet a H-Space konferenciának, ahová 
a világ valamennyi pontjáról érkeznek szakem-
berek, cégek és oktatási intézmények képvise-
lői. Vámosi Flórián elmondta: nagy megtisztelte-
tésnek és jó szakmai lehetőségnek tartják, hogy 
részt vehetnek a konferencián és bemutatkozhat-
nak kutatásaikkal. Hiszen a konferenciával együtt 
egy nemzetközi publikációba is bekerülhetnek 
majd, mely megörökíti eddigi tevékenységüket. 
Egy előadástervezetet kellett benyújtani, melyet 

miután a legjobb tartalmak közé soroltak, lehe-
tőséget kaptak a prezentációra. Előadásukba már 
új kutatásukat is beleveszik, hiszen az Európai Űr-
ügynökség és Raspberry Pi Alapítvány európai 
diákoknak kiírt felhívására az idén is pályáztak. 
Ennek döntőjébe már bejutottak, jelenleg a prog-
ramjukon dolgoznak. Ezúttal egy, a Földre irá-
nyított infravörös kamerával szeretnék Európát 
fotózni éjszaka, melynek révén többek között a 
nagyvárosok fényszennyezését vizsgálnák.

Nemrégiben a Miért fontos nekünk Európa 
workshop (műhely) keretein belül hazánkban is 
három diákot választottak ki, akik majd országun-
kat képviselik Brüsszelben. Vámosi Flórián és Pósa 
Péter is a hármas csapat tagja lesz, így közvetle-
nül az Európai Parlament képviselőivel folytat-
hatnak majd eszmecserét Európa jövőjével kap-
csolatban. Elsősorban a fizika és a programozás 
oktatását érintően vetik majd fel meglátásaikat, 
például hogy a programozást ne csak az infor-
matikusnak készülő diákoknak, hanem minden, 
de különösen a tudományos pályára készülők-
nek is tanítsák.        

              sonline.hu

sorozatszínész lesz 
arnold schWarzenegger

A legfalánkabb állat az 
észak-amerikai selyem-
lepke. Hernyója születési 
súlyának 86 ezerszeresét 
falja fel életének első 56 
napja alatt. Egy ilyen ét-
vágyú 3,2 kilogrammos 
csecsemő életének el-
ső hete során 273 tonna 
élelmet fogyasztana el. 

a legFalánkabb 
állat tudta?

Egy Game Boy-ban lévő 
technológia meghalad-
ja azt a számítástechni-
kai teljesítményt, amelyet 
arra szántak, hogy az em-
bert a Holdra repítsék. 

Arnold Schwarzenegger az Ama-
zon készülő westernsorozatában, az 
Outriderben vállalt szerepet. A volt 
kaliforniai kormányzó és Terminator-
sztár színészként és executive produ-
cerként is dolgozik a szérián, amit az 
Amazon Stúdió forgat.

A THR.com beszámolója szerint a 
sorozat forgatókönyvírói között van 
Trey Calloway és Mark Montgomery. A 
történet az 1800-as évek végén Okla-
homa indián területein játszódik. Egy 
seriffhelyettesnek el kell kapnia egy 
bűnözőt a vadonban, ahová a közis-
merten kegyetlen szövetségi marsall 
is elkíséri, hogy megbizonyosodjon ró-



72018. február 08. 2018. február 08.

h
ir

d
e

t
é

ss
e

l
 k

a
p

c
so

l
a

t
b

a
n

 k
e

r
e

ss
e

 m
u

n
k

a
t

á
r

su
n

k
a

t:
 0

6
 2

0
/5

9
1

5
4

3
3

Január 26-án tartották Bukarestben a 
film romániai premierjét, amelyen a szak-
mai közönség megtapsolta az alkotást. A 
Taylor Projects eredeti terve szerint Amb-
rus Attila csíkszeredai 
származása okán a fil-
met csak Erdélybe vit-
ték volna el.

A rendkívüli érdeklő-
dés miatt azonban szá-
mos bemutatót tartot-
tak a Kárpátokon túl is, 
Románia észak-keleti ré-
szétől a déli megyékig 
számos városban láthat-
ták a nézők.  

A film így elju-
tott például Suceava, 
Galac (Galati), 
Medgidia, Karánsebes 
(Caransebes) és Vulkán 
(Vulcan) közönségéhez. A Vándormozi 
és a Taylor Projects olyan településeken 
is bemutatta a filmet, ahol nincsen film-
színház.

Felvidéken is elvitték A Viszkis-t: három 
vetítése volt a révkomáromi Tatra mozi-
ban, de hamarosan bemutatják Párkány-
ban és más városokban is. Pénteken kezdő-

dik a film bemutatója 
a Vajdaságban Adán, 
majd további vetíté-
sek következnek Zen-
tán, Szabadkán, Topo-
lyán, Szenttamáson és 
sok más településen.

Antal Nimród al-
kotása Ambrus Atti-
la életét dolgozza fel. 
A székely származású 
budapesti bankrab-
lót a magyar rendőr-
ség hat éven keresz-
tül nem tudta elkapni. 
13 évig tartó börtön-
büntetése alatt szak-

mát tanult, majd megragadta az élet ál-
tal számára kínált második esélyt, új életet 
kezdett, ma saját kerámiamárkájából él.

origo.hu

romániában is hatalmas siker 
a viszkis

Hatalmas érdeklődés övezi Romániában is A Viszkist, amit 
egy hét alatt 15 ezren néztek meg a határon túli mozikban. 
A sikerben közrejátszhat, hogy Ambrus Attila csíkszeredai 
származású, ahogy a rendező, Antal Nimród dédapja is, A 

Viszkist azonban nem csak Erdélyben kedvelik a nézők.
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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.

sorozatszínész lesz 
arnold schWarzenegger

Arnold Schwarzenegger az Ama-
zon készülő westernsorozatában, az 
Outriderben vállalt szerepet. A volt 
kaliforniai kormányzó és Terminator-
sztár színészként és executive produ-
cerként is dolgozik a szérián, amit az 
Amazon Stúdió forgat.

A THR.com beszámolója szerint a 
sorozat forgatókönyvírói között van 
Trey Calloway és Mark Montgomery. A 
történet az 1800-as évek végén Okla-
homa indián területein játszódik. Egy 
seriffhelyettesnek el kell kapnia egy 
bűnözőt a vadonban, ahová a közis-
merten kegyetlen szövetségi marsall 
is elkíséri, hogy megbizonyosodjon ró-

la, tényleg a bírói ítélet szerint járnak-e 
el a törvényen kívülivel szemben. 
Schwarzenegger a szövetségi marsall 
szerepét kapta, aki még gyermekko-
rában vándorolt ki Európából Ameri-
kába. Az Amazon szériája Schwarze-
negger első olyan tévésorozata lesz, 
amelyben rendszeres szerepet vállal. 
Korábban például házigazdaként sze-
repelt az NBC Celebrity Apprentice cí-
mű programjában.

Az Amazon a közelmúltban adott 
zöld lámpát A Gyűrűk Ura-sorozatnak, 
és már dolgoznak a Conan, a barbár cí-
mű sorozaton is. 

(MtI)
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expressz mandulás sütemény

Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük 180 C’-ra.
Az olvasztott (de már nem meleg) vajban elkeverjük a 2 tojást, majd hozzáadjuk a mandula-
aromát, a sütőporos lisztet és a cukrot, és jól kikeverjük.
Kb. 24 cm-es tortaformát kikenünk vajjal, kilisztezzük, és a masszát elegyengetjük benne. A 
tetejét megszórjuk a szeletelt mandulával.
Sütőtől függően 20-25 percig sütjük, fogpiszkálóval ellenőrizzük, hogy a közepe is átsült-e.
Amikor kihűlt, sima vagy fahéjas porcukorral szórjuk meg a tetejét.
Jó étvágyat!

HozzávAlók:

- 13 dkg olvasztott vaj

- 1 bögre finomliszt (250 ml)

- 6 ek barna cukor

- 10 ml mandulaaroma 

   (2 teáskanál)

- 2 db tojás

- 4 dkg szeletelt mandula 

  (4 evőkanálnyi)

- 2 ek porcukor (a szóráshoz, 

   lehet fahéjjal kevert is)

- 1 kávéskanál sütőpor

hegycsúcsnak hitték, 
kiderült, hogy ősi,
 elveszett piramis

Eddig ismeretlen ősi maja építmé-
nyek - piramisok, paloták, gátak, össze-
sen több mint 60 ezer különálló szerke-
zet - nyomára bukkant egy nemzetközi 
kutatócsoport lézeres távérzékelés se-
gítségével Guatemalában.

A régészek az új technológiával nyert 
felvételek alapján elkészítették az újon-
nan felfedezett maja városok térképét, 
ahol becsléseik szerint mintegy 10 mil-
lióan élhettek. A települések helyét sűrű 
őserdő borítja félezer éve, azóta, hogy 
eredeti lakói elhagyták őket - olvasható 
a guatemalai PACUNAM nemzeti örök-
ségvédelmi alapítvány közleményében.

Az ősi maja kultúra Amerika egyik 
legfejlettebb civilizációja volt, bonyo-
lult matematikai műveletek és mérnöki 
ismeretek birtokában voltak, amelyek 
lehetővé tették, hogy benépesítsék a 
mai Mexikó déli részét és Közép-Amer

„Korábban el sem tudtuk képzelni, 
milyen mértékben változtatták meg, 
tették termővé a maják a tájat csator-
nákkal, teraszokkal, óriási gátakkal, mó-
lókkal, erődített épületekkel” - mondta 
Francisco Estrada-Belli, a New Orleans-i 
Tulane Egyetem kutatója. A régészek 
Petén megye őserdejének több mint 
2100 négyzetkilométerét vizsgáltak át. 
Guatemala északnyugati részén, Tikal 
hajdani maja nagyváros - ma turista-
paradicsom - szívében felfedeztek egy 
piramist. ikát.

A csaknem 30 méter magas épít-
ményről korábban úgy vélték, kisebb 
természetes hegycsúcs. A legősibb ma-
ja települések Kr.e. 1000 körül jöttek lét-
re, és a legtöbb maja nagyváros Kr.u. 900 
körül tűnt el. Az összeomlás okait ma is 
vitatják a tudósok.                   

origo.hu

Cnc gépkezelőt keres 
Lakatos üzemébe 1 műszakba 
- lemezollóra - stancoló gépre

- élhajlítóra.
Gépbeállítót és 

betanított munkást keres 
az Alkatrészgyártó üzembe 1 műszakba.

Esztergályost és maróst keres 
a Forgácsoló üzembe 1 műszakba.

Villanyszerelőt és/vagy erősáramú 
elektrotechnikust keres 

a Szerelő II üzembe 1 műszakba.
Szerszámkészítőt keres 

a Szerszám üzembe 1 műszakba.

Kaposvári 
Villamossági 

Gyár Kft. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a sebestyen.monika@kvgy.hu 

email címen vagy a portán 
leadott önéletrajzzal 

lehet 2018. február 20-ig.

Betanított munkásokat
keres a galván üzemébe

 3 műszakba. 
3 műszak vállalása esetén minimálbéren felül 

extra 15 ezer Ft bérkiegészítés+ cafeteria!

Betanított munkásokat 
keres a bakelit üzemébe 

3 műszakba.
 3 műszak vállalása esetén minimálbéren felül 

extra 15 ezer Ft bérkiegészítés+cafeteria!

Sorkapocs szerelésre azonnali 
belépéssel

 bedolgozókat keresünk
otthoni munkavégzéssel! 

Saját gépjármű szükséges!

Kaposvári 
Villamossági 

Gyár Kft. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a sebestyen.monika@kvgy.hu 

email címen vagy a portán 
leadott önéletrajzzal 

lehet 2018. február 20-ig.

FESTMÉNYVÁSÁR
Kaposvár, Egészségügyi 
Főiskola, Szent Imre u. 14/B.

február 14. szerda 11-18 óráig 
február 15. csütörtök 9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

Foglaljon szállást nagyker áron!:
www.szekelyerno.hu

A Nagy-Britanniában élő Tho-
mas Blackthorne egy 38 kilo-
gramm súlyú és 24 mm vastag 
fúróval rendelkező, működő 
légkalapácsot 3 másodpercig 
tartott „lenyelve”. 

tudta?


