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megváltozott
 a forgalmi rend, 

sok a baleset a kereszteződésben
A Biczó Ferenc és a Bajcsy-

Zsilinszky utca kereszteződé-
sében több személyi sérüléses 
és anyagi káros közlekedési bal-
eset történt. 

– Az elmúlt hónapok rend-
őri tapasztalatai és a baleseti 
statisztikai adatok alapján Ka-
posváron, a Biczó Ferenc és a 
Bajcsy-Zsilinszky utca keresz-
teződésében több személyi sé-
rüléses és anyagi káros közúti 
közlekedési baleset történt – 
tájékoztatott a Somogy Megyei 
rendőr-főkapitányság sajtószol-
gálata. – A balesetek egyértel-

műen a járművezetők figyelmet-
lensége miatt történtek, hiszen 
rutinból közlekedve figyelmen 
kívül hagyták, hogy a kereszte-
ződésben megváltozott a for-
galmi rend.

– Kérjük a járművezetőket, 
vegyék figyelembe, hogy a ke-
reszteződésben a Tallián Gyu-
la utca irányából a Virág utca 
irányába közlekedőknek van 
elsőbbsége, a Németh István 
fasor irányából érkezőknek el-
sőbbségadás kötelező – hívta fel 
a figyelmet az SMRFK.

sonline.hu

DR. HORVÁTH ILONA
SZEMÉSZ FŐORVOS

DR. LEPOSA MÁRTA
SZEMÉSZ FŐORVOS

BEJELENTKEZÉS:
06 30 939 9199

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

kevesebbet költenek a magyarok 
a valentin-napra, mint bárki más a világon

Nem a legnépszerűbb ün-
nep a Valentin-nap Magyaror-
szágon, és, bár költünk rá, még-
sem annyit, mint más országok 
lakói.

Az első és legfontosabb: 
felmérésünkből kiderült, 
hogy a magyarok nem na-
gyon szeretik a Valentin-
napot. A megkérdezettek 
kevesebb mint fele - szám 
szerint 40%-a - tartja és ün-
nepli ezt a napot. Kiderült, 
az egyedülállók igen szkep-
tikusan állnak ehhez a nap-
hoz - igaz, a párkapcsolat-
ban élő férfiak 55%-a, a nők 
39%-a sem rajong érte, vagy 
egyenesen mellőzi azt. Az 
eredmény még így is való-
színűleg örömmel tölti el az 
étterem- és az ajándékbolt-
tulajdonosokat, mozikat, va-
lamint ékszerészeket - ezek 
bizonyultak a legnépszerűbb 
ajándéklelőhelyeknek.

A férfiak 21%-a étterembe 
viszi szíve választottját, 20%-
uk az ékszerek mellett teszi 
le a voksát, és csaknem 50% 
készül virággal, virágcsokor-
ral. A nők egyharmada - 33% 
- szintén egy kellemes vacso-
ra mellett dönt, de a listájuk-
ra felkerültek az elektronikai 
eszközök és a kirándulások 
- 11-11% -, valamint a kézzel 
készült ajándékok 17%.

De vajon mik az elvárások 
ilyenkor? Mely ajándékok 
nyerik el a magyar párok szí-
vét? Úgy tűnik, a férfiak nem 
tudnak mellényúlni a virág-
csokorral, a hölgyek 52%-a 
örömmel fogadja azt, a férfi-

ak viszont szívesebben moz-
dulnak ki - mozi, színház-
jegy, 33%. Meglepő lehet, 
hogy a férfiak 21%-a egyál-
talán nem vágyik semmire, 
még kézzel készült apróság-
ra sem - ez utóbbit a meg-
kérdezettek csak 17%-a ér-
tékelné nagyra.

Fontos észben tartani: a 
készpénz továbbra sem túl 
népszerű ajándék - a nők 
55%-a, a férfiak 29%-a kife-
jezetten nem örülne neki. 
Érdemes nők esetén a ház-
tartási készülékeket - 36% 
- és az elektronikai kütyü-
ket - 18% - is mellőzni. Hogy 
nyűgözzük le a férfiakat? A 
válasz nem egyszerű, de any-
nyi biztos: az üdvözlőkártyá-
kért nincsenek oda - 29%.

Becslések szerint világ-
szerte több mint egymil-
liárd Valentin-napi üd-
vözlőkártyát küldenek az 
emberek - a karácsonyi la-
pok után így a második he-
lyen végzett a ranglistán 
ez az ünnep. De nemcsak a 
postásoknak, az üzleteknek 

is igen mozgalmas és izgal-
mas a február eleje. A Picodi 
adatai szerint a Valentin-na-
pot megelőző hetekben át-
lagosan 37%-kal ugrik meg 
az ékszer, 38%-kal a kozme-
tikai szerek és parfümök, il-
letve 45%-kal a felnőtt ka-
tegóriába sorolt termékek 
iránti kereslet.

Mennyit költenek átlago-
san hazánkban a szerelme-
sek Valentin-nap alkalmá-
ból? Felmérésünk szerint 
körülbelül 27 eurót - 8500 
forint - szánnak erre a nap-
ra az emberek. A férfiak en-
nél egy kicsivel többet, 30 
eurót - 9300 forint - áldoz-
nak büdzséjükből. Ezzel az 
összeggel Magyarország a 
lista utolsó felében szere-
pel. A legtöbb országban 
- kivéve Törökország, Viet-
nam és Nigéria - az erősebb 
nem képviselői azon igye-
keznek, hogy lenyűgözzék 
szívük választottját, és mé-
lyen a zsebükbe nyúlnak.

femina.hu

BORKABÁTOK 
35% 
árengedménnyel
kaphatók!

Szingapúrban már az első tet-
tenérés alkalmával akár 1000$ 
büntetést is kiszabhatnak a 
szemetelőkre. A „visszaesők” 
ennek dupláját és közmunká-
ra fogást kaphatnak.

tudta?
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IMPRESSZUM
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.

vicc-turmix
RENDőRöK MuNKáBAN... 
A parancsnok a bevetés 
előtt időt egyeztet az em-
bereivel.
– Na, uraim nálam a pontos 
idő 11:48. Akiknek digitális 
órájuk van, azoknak: vonal, 
vonal, kisszék, hóember. 

MEGGoNDolTA MAGáT 
Egy nő kétségbeesve telefo-
nál a rendőrségre:
- uram kérem, segítsenek! 
Eltűnt a férjem! 
- Nyugodjon meg, asszo-
nyom! Kérem, adja meg a 
személyleírást!
- Kicsi, kövér, kopasz, poca-
kos, szemüveges, öreg... 
Tudják mit? Inkább hagyják 
a fenébe! 

CIKI 
Az első közös éjszaka után 
kérdi a nő a pasitól:
- Amúgy mi a foglalkozá-
sod?
- Aneszteziológus vagyok...
- Aha, tudhattam volna, 
mert semmit nem éreztem! 

A kalózok azért viseltek fülbevalókat, mert úgy hitték, hogy azok 
javítják a látásukat. Ez a hiedelem Keletről eredhet, ahol már rég-
óta alkalmazták a fülcimpa akupunktúrát a szem kezelésére. A 
tollak és a fülbevalók viselete babonájuk szerint a vízbefúlástól is 
megóvta őket. Emellett az arany fülbevalók a kalózkapitány gaz-
dagságáról is árulkodtak, hiszen ha úgy hozta a helyzet, bármi-
kor fizethetett velük.

a kalózok ezért viseltek 
fülbevalót... A szilvásváradi pisztráng, 

a homokháti őszibarack 
pálinka és a jászsági nyá-
ri szarvasgomba mellett a 
balatoni süllő és a ponty is 
eredetvédettséget nyerhet. 

A földrajzi oltalomra irá-
nyuló kérelmek a Földmű-
velésügyi Értesítőben je-

lentek meg, mely szerint 
a szilvásváradi pisztráng, 
a homokháti őszibarack 
pálinka és a jászsági nyá-
ri szarvasgomba mellett a 
balatoni süllő és a ponty is 
eredetvédettséget nyer-
het. Ezzel olyan, hagyomá-
nyosan kiváló minőségű 
termékek sorába léphet, 
mint a szegedi paprika, 
vagy a gyulai kolbász.
Az oltalom fellépési lehe-
tőséget biztosít mindazok-
kal szemben, akik az adott 
megjelölést jogosulatlanul 
használják és komoly hoz-
záadott piaci értéket is je-
lent. A balatoni süllőt és a 

pontyot a a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park Igazga-
tóság, a Balatoni Halászati 
Zrt. és a Balatoni Halgazdál-
kodási Nonprofit Zrt. alkot-
ta Balatoni hal konzorcium 
szeretné a földrajzi árujel-
zővel ellátni.
Mivel a kormány döntése 
szerint 2013 óta tilos a ke-

reskedelmi célú halászat a 
Balatonban, a „Balatoni hal” 
elnevezés a tó vízgyűjtő te-
rületén megtermelt halat is 
magába foglalja, és az olta-
lom erre a földrajzi terület-
re fog kiterjedni.
– A Balaton vízgyűjtő terü-
lete a déli részeken a befo-
lyók mentén létesült ha-
lastavakat, valamint a Zala 
folyót és annak vonzáskör-
zetét jelenti – mondta Szá-
ri Zsolt, Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója. – A ponty 
esetében egy olyan spe-
ciális termelési technoló-
giát iktatnánk be, amire 

nem volt példa Magyaror-
szágon. ugyanazt a takar-
mányt vinnénk be a tógaz-
dasági termelésbe, amivel 
a Balatonban élő ponty ta-
lálkozik.
– Ez pedig a vándorkagy-
ló, amely az 1930-as évek-
től került a tóba, azóta a 
bodorka, a karikakeszeg és 
a ponty fontos táplálékbá-
zisa – emelte ki Szári Zsolt. 
– A Balatonból kiemelt ván-
dorkagylót etetnénk meg 
azokkal a halakkal, amelye-
ket majd a minőségi ven-
déglátás asztalára fogunk 
helyezni.
A „Balatoni hal” oltalom 
alatt álló földrajzi jelzés er-
ről szól, ugyanakkor ebbe 
beletartozik az a  Balaton-
ban fogott hal is, amely pél-
dául a Sió vízeresztése so-
rán az angolnacsapdában 
fennakad és bizonyos kvóta 
szerint kivehető a magyar 
tengerből.
Január elsejétől újabb 200 
hektárral bővült a halgaz-
dálkodási cég tógazdasági 
területe, ugyanis a Varász-
lói Tógazdaság visszake-
rült hozzájuk. Mintegy 200 
tonnával több, jó minőségű 
halat tudnak így termelni és 
ki tudnak lépni a piacra.

sonline.hu

kiváló minőség – 
oltalmat kaphat 

a balatoni ponty és süllő

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

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

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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állás apró
I n g a t l a n

Kaposfőn családi ház, azonnali 

beköltözéssel ELADÓ! Tel.: 82/319-

786; 30/742-4113

Belvároshoz közel polgári stílusú 

egyszobás ház bővítési lehetőséggel 

eladó! Tel.: 20/920 3953

K I a d ó

Üzlethelység kiadó rezsiért. 64nm 

Szondi utcában tel.: 70/226 5520

Keresek hosszútávra kiadó 2 szo-

bás bútorozatlan, erkélyes lakást 4 

emeletesben, központi fűtéses ház-

ban, olcsó rezsivel, csendes nyugodt 

környezetben. Érd.: 06/70-542-8818

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

Költöztetés háztól-házig kis és 

nagy kocsival is. Tel.: 30/947-4201; 

82/310-826

Megbízható, tapasztalattal rendelke-

ző 61 éves hölgy gyermekfelügyeletet 

vállalna. Tel.: 30/724 7494

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

Házi készítésű betonkeverő 220 V-os 

motorral eladó! Tel.: 30/870 7126

Házi készítésű 380/220 V-os körfű-

rész vidiás lappal Eladó! Tel.: 30/692 

6426

engedéllyel rendelkező személy hul-

lajtott szarvasagancsot (gímet/dámot/

őzet) vásárol legmagasabb áron. 

Tel.:06-70/388-1389.

Vásárolok bizsukat, hagyaté-

kot, ezüstöt, bontóasztalt, gya-

lupadot, dunnát, fateknőt, 

saját részre szarvasagancsot. 

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

Simson motort vásárolnék, más régi 

motor, üzemképtelen is érdekelhet. 

06-20/351-3711
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Cégcsoportunk németországba 
(Rostock LIEBHERR) gyakorlott, 
érvényes minősítéssel rendel-
kező (pozíciók: PF, PC, PD) 
MAG (CO2) hegesztőket keres, 
ipari daruk gyártásához (próba-
munka a helyszínen). NEMET 
NYELV SZÜKSEGES, kollek-
tív német szerődéssel, bére-
zés német alkalmazottként.
Jelentkezésüket emailen vár-
juk office@examont.eu, tel.sz.: 
+4369913771999

Cégcsoportunk keres hosz-
szú távú munkára szakem-
bereket a következő munka-
körökben Ausztria területé-
re (Voralberg): ipari fényező 
(Airless), Víz-gáz-fűtés-szaniter 
szerelő, légtechnikaiszerelő, 
hidegburkoló, villanyszerelő, 
autószerelő, karosszérialaka-
tos, CNC gépszerelő, aszta-
los, nyílászáró beépítő.NEMET 
NYELV SZÜKSEGES (előny 
auto+jogosítvány), kollektív 
osztrák szerződéssel, bére-
zés osztrák alkalmazottként. 
Jelentkezésüket emailen vár-
juk office@examont.eu, tel.sz.: 
+4369913771999

dunaújvárosba keresünk kőmű-
veseket és zsaluzásban jártas 
ácsokat hosszú távú munkára. 
Kiemelt bérezés! Szállás meg-
oldható. Érd.: 06-70/772-6606.

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

24 hetes, szabadtartású tojó-

tyúkok eladók. Ingyenes kiszál-

lítás. Tel.: 06-20/502-2565; 

06-70/269-5905.

2 db 8 hónapos kiscicák elvihetőek.

Tel.: 70/770 4197

Rottweiler kiskutyák eladók! 

Érdeklődni: 20/487 7824

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 

Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

t á R S K e R e S É S

70 éves hölgy megbízható vidám tár-

sat keres. Tel.: 06/70409 4890

63 éves úr hozzá illő hölgyet keres. 

Tel.: 30/927 2023

Rendezett körülmények között 58 

éves hölgy megismerkedne ápolt 

intelligens hozzá korban illő úrral! 

Tel.: 20/505 0645

59 éves fiatalos hölgy, társát keresi. 

Te.: 20/231 3821

36 éves koromban hozzám illő társat 

keresem! Tel.: 30/702 3520

Keresek CNC forgácso-
lót Dombóvárra, lakatosokat, 
minősített hegesztőket Kapos-
várra. Molnár 06-30/474-1952

Kaposváron ügyfélszolgálati 
munkatársat keresek. Érdek-
lődni: 30/927 3108

autószerelőt keresek, rész-
munkaidőben kaposvári mun-
kahelyre. Lehet nyugdíjas is. 
Bérezés megegyezés szerint 
Tel.: 30/322 1076

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

női pultosokat felveszünk 
Kaposvár Kinizsi Lakótele-
pen nyíló új Horgász Presz-
szóba. Tel.: 20/931 3736

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.

A Csiky Gergely Színház If-
júsági és gyermekbérleté-
ben a Pécsi Balett a Hófe-
hérke és a hét törpe című 
mese-balettjét láthatják a 
gyerekek.

A Nemzeti Tánc-
színház szervezé-
sében, a Nemzeti 
Kulturális Alap tá-

mogatásával február 12-én 
és 13-án négy alkalommal 
mutatja be Kaposváron  a 
Pécsi Balett társulata a Hó-
fehérke és a hét törpe me-
se-balettet. Ama már önál-
ló  szervezetként működő  
együttes kiemelt feladatá-
nak tekinti a Baranya szék-

helyén látható előadásai és 
a nemzetközi megmutat-
kozás mellett a hangsúlyo-
sabb magyarországi jelenlé-
tet.  Szeretnének minél több 
olyan városba eljutni, ahol 
nincs professzionális tánc-
együttes és nem születnek 
táncelőadások.
Mint uhrik Dóra Kossuth-dí-
jas, liszt-díjas Érdemes mű-
vész, a társulat alapító tag-
ja és jelenlegi ügyvezetője  
a kaposvári út kapcsán el-
mondta, az önálló  társula-
ti lét szélesebb lehetőséget  
teremt a tánckultúra-ter-
jesztő missziójuk teljesíté-
sére.  Szólt arról is, nagy-
szerűdolog, hogy olyan 

városokba is eljuthatnak, 
ahol mostanában, vagy 
még egyáltalán nem járt a 
balett társulat. Kitért arra is, 
hogy például Gödöllőn jubi-
lált a Hófehérke és a hét tör-
pe a 90. előadással. Hangsú-
lyozta, Kaposvár különösen 
kedves helyszín számá-
ra, ugyanis  annak idején 
rendszeresen fellépett ott 
a Csiky Gergely Színházban 
a Pécsi Balett, az  alakulását 
követő legendás korszak-
ban, éppen ezért öröm-
mel tesznek eleget Bozsik 
Yvette meghívásának.
Mindehhez Vincze Balázs 
Harangozó-, Imre Zoltán- 
és Seregi-díjas koreográ-

fus, a társulat  művészeti ve-
zetője a következőket tette 
hozzá,  a maga részéről há-
lás vagyok  BozsikYvette-
nek, mert amikor önálló lett 
a Pécsi Balett, tőle érkezett 
az első színházi meghívás és 
rögtön bérleti keretek kö-
zötti fellépési lehetőséget  
ajánlott, ami a szándék ko-
molyságát jelzi. Kitért arra 
is, már csak Kaposvár   közel-
sége miatt is érdemes hosz-
szú távú kapcsolatban gon-
dolkodni, a  maguk részéről 

nyitottak,  szeretnék ha ré-
gióban újra felépülne egy 
táncszerető és táncot értő 
közönség.
A Pécsi Balett a közelmúlt-
ban már bemutatkozott 
Pakson, Gödöllő és szá-
mos alkalommal Budapes-
ten. lekötött előadásaik 
vannak – egyebek mellett - 
Siófokon, Miskolcon, Vesz-
prémben, Debrecenben, 
Győrött, valamint  újabbak 
Pakson és Budapesten.

pecsi-hirhatar.hu

kaposváron lép fel 
a pécsi balett
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Rádiós, televíziós, nyomtatott és on-
line újságokban, valamint plakátok-
kal hívja fel a fogyasztók figyelmét a 
jó minőségű sertéshús fogyasztásá-

nak jelentőségére az Agrármarketing Centrum 
és a szaktárca. Továbbá áruházi kóstoltatásokkal 
és látványfőzésekkel igyekszik megismertetni a 
vásárlókat a legízletesebb termékekkel. Ország-
szerte hét héten keresztül, több üzletlánc, közel 
30 üzletében mutatjuk be a vásárlóknak a ser-
téshúsból készült finomságokat. A „Hazai ízek, 
hazai asztalokon 2018” elnevezésű, szakiskolák 
szakácsversenyének döntőjén pedig tarjából kell 
elkészítenie a diákoknak az ételeket. Az elmúlt 
20 évben a sertéshús fogyasztás több mint 30 
százalékkal csökkent hazánkban. Napjainkban 
évente átlagosan már csak 250 ezer tonna, vagy-
is fejenként mindössze 25 kilogramm sertéshús 
kerül az asztalunkra. Ez kevesebb, mint napi 10 
dekagramm.

Szijártó Gábor 2012-ben húsz kocával kezdett 
állattenyésztésbe Somogyszilban, most pedig 
kétszáz kocája van a szaporulattal együtt. Azt 
mondja: az elmúlt 16 év alatt a hullámzó felvá-
sárlási árak miatt nem volt könnyű helyzetben. 
Felidézte: 2016-ban 270 forint volt a felvásárlási 
ár, most pedig 330 forint körül mozog.

– A tavaly megemelt állatjóléti, gyógyszer-
támogatások segítették működésünk, enélkül 

úgy gondolom mínuszosok lettünk volna – tet-
te hozzá az állattartó.

Továbbá fontosnak tartja, hogy folyamato-
san fejlődjön, ezért pályázott komplex telep-
korszerűsítésre.

2011 decemberében került kidolgozásra a Ka-
posvári Egyetem vezetésével a Dél-Dunántúli 
Regionális Sertés Program.

– Ennek célkitűzései integrálásra kerültek 
az országos programba, első jelei már nyo-
mon követhetőek – mondta el Tossenberger 
János. Az Agrár-és Környezettudományi Kar 
dékánja hozzátette: egy olyan kiváló minő-
ségű, biztonságos, de megfizethető sertés-
hús előállításán dolgozunk továbbra is, amely 
elsődlegesen hazai és a régióban előállított 
alapanyagok felhasználásával, a régió meg-
lévő fejleszthető és fejlesztendő kapacitásá-
ra épül, alapvetően a régió lakosságának el-
látását szolgálja.

A jövőben szeretnének újabb költséghaté-
kony tenyésztési-, tartástechnológiai, takar-
mányozási, állategészségügyi megoldáso-
kat kidolgozni és megvalósítani. Európában 
egyébként az első hibrid sertést a Kaposvári 
Egyetemen állították elő az 1960-as évek má-
sodik felében.

sonline.hu

kampánnyal ösztönöznék 
a sertéshús fogyasztását

Több évnyi válság után végre kezd helyreállani a hazai sertéságazat – jelentette ki az 
Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár. Ennek hosszú távú fenntartása 
érdekében sertéshús fogyasztás ösztönző kampány indul. Somogyban pedig a Kapos-
vári Egyetem a régió húsfeldolgozóival karöltve dolgozik a megfizethető jó minőségű 

hazai sertéshús előállításán. 
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Kaposváron
február 17-én.

*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)

A táplálkozási szokások-
ból és az életmódból adó-
dóan akár a lakosság 60-80 
százaléka is érintett lehet. 

Ettől az évtől kezdve vi-
lágszerte népbetegségnek 
számít a vashiány. A kóros 
állapot elsősorban a nőknél 
jelentkezik, köztük is inkább 
a gyerekeknél és a serdülő-
korúaknál. Nekik ugyanis a 
növekedés miatt több vasra 
van szükségük. Diagnoszti-
zálni azonban nagyon nehéz 
a betegséget, mivel tünetei 
más betegséghez is hason-
lítanak.

„Fáradékonyság, gyulladá-
sokkal, fertőzésekkel szem-
beni nagyobb kitettség, a 
hajhullás, a haj töredezése, 
a körmök töredezése fizikai 
terhelésre, a fulladás érzés, 
kellemetlen gyors szívverés 

érzés, sápadtság...” - sorolta a 
főbb tüneteket Dr. Kopcsányi 
Rita, belgyógyász-kardioló-
gus.

A vashiány hátterében 
leginkább a helytelen táplál-
kozás áll. Ez azt jelenti, hogy 
vagy kevés vas jut a szerve-
zetbe, vagy ha be is jut, a bél-
csatornából felszívódni már 
nem tud.

A vasszögekkel 
teleszúrkált alma egy na-
gyon régi, de annál hatéko-
nyabb népi módszere a vas 
pótlásának. Ezen kívül a ká-
poszta, a narancs, és a para-
dicsom is rengeteg termé-
szetes vasat tartalmaz, ami 
a szervezetben felszívód-
va akár meg is szűntetheti a 
panaszokat.

„Nyilván az állati erede-
tű vasforrások hatékonyab-
ban fel tudnak szívódni, de 

alapvetően azt is meg kell je-
gyezni, hogy a növényi élel-
miszerek is nagyon nagy 
mennyiségben tartalmaz-
nak vasat, tehát mindenféle 
zöld növény, akár a babfélék, 
hüvelyesek. összességében 
azt lehet mondani, hogy a 
vegyes táplálkozás a leg-
jobb módszer a megelőzés-
re.” - árulta el Hessberger Edi-
na, dietetikus.

A szakemberek azonban 
továbbra is arra hívják fel a 
figyelmet, hogy ezt a rend-
ellenességet is komolyan kell 
venni. A vashiány mögött 
ugyanis mindig rejtőzik va-
lamilyen más betegség, amit 
minél előbb meg kell találni. 
A vas krónikus hiánya vérsze-
gényégre, vagy akár dagana-
tos betegségre is utalhat.

kapospont.hu

a vashiány a legújabb népbetegség 

tudta?
A tehenek ragaszkodó, 
társas lények, és általá-
ban van egy legjobb ba-
rátjuk. Ha elszakítják őket 
egymástól, depressziósak 
lesznek. 

A tartós barátságok 16-28 éves kor körül alakulnak ki. legtöbb 
baráttal 18-24 éves kor között rendelkezünk. A tartós barátságok 
legnagyobb része a középiskolában, egyetemeken alakul ki, az-
tán az életkor előrehaladtával az új barátságok száma csökken. 
A legfontosabb összetartó erő a közös élmények, ezért érthető, 
hogy a szociálisan legaktívabb időszakban 16-28 év között ala-
kulnak ki a tartós barátságok. A férfiaknál a közös kocsmázás is 
összetartó erő. Magyar sajátosság, hogy munkahelyünkről is szer-
zünk barátokat. Egy kutatás szerint pedig a legjobb barátainkra 
nemcsak belsőleg, de külsőleg is hasonlítunk. 

a tartós barátságok...
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dánielfy gergely nyerte 
a dal 2018 első elődöntőjét

Azt mondtad című szerzeménye 47 pon-
tot zsebelt be a közmédia dalválasztó 
showműsorának szombati adásában. 
A Duna Televízióban és a Duna World csa-
tornán élőben közvetített műsorból a zsű-
ri döntése alapján a döntőbe került még 
Süle Zsolt a Zöld május című dallal, 45 
ponttal, valamint Heincz Gábor Biga, aki 
a Good Vibez című számot adta elő, ame-
lyért 42 pontot kapott.

A közönség szavazataival jutott tovább a 
leander Kills és a Nem szól harang, így ez 
a produkció is ott lesz a február 24-i dön-
tőben. A Dal 2018 Felfedezettjének járó dí-
jat Dánielfy Gergely nyerte.
lehet már szavazni A Dal 2018 Akusztik 
fődíjára is, erről a közönség idén is online 
voksolással dönthet. Az akusztikus feldol-
gozásokra A Dal 2018 hivatalos oldalán, 
adal.hu-n az „Akusztik” menüpontban le-
het szavazni február 21-én szerdán éjfé-
lig. A nyertes a Petőfi Akusztik jóvoltából 
52 perces önálló koncertlehetőséget kap, 
amelyet rögzít és műsorára tűz a Petőfi Rá-
dió és az M2 Petőfi TV.

A közmédia hetedik dalválasztó 
showjának zsűrijében Frenreisz Károly, 
az lGT és a Skorpió zenekar alapító tag-
ja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós 
Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, 
népzenegyűjtő; Schell Judit Jászai Mari-
díjas színésznő, érdemes művész és Me-
ző Misi, a Magna Cum laude énekes-gi-
tárosa szerepel.
A második elődöntőt február 17-én ren-
dezik. A két adásból négy-négy dal jut to-
vább a február 24-i döntőbe, közülük ke-
rül ki A Dal 2018 nyertese, így eldől, kié 
lesz Magyarország legjobb dala.

sonline.hu

ÖSSZESZERELŐKET
keresünk VESZPRÉMBE

INGYENES SZÁLLÁSSAL
/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
elérhető kereset

elérhető fizetés

Hétköznap 8.00-16.00 között hívjon minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

 

- vonzó CAFETERIA csomag
- jelenléti és teljesítmény bónusz
- túlóra fizetés minden hónapban
- magas műszakpótlékok
- fizetési előleg minden hónapban

Addams Family eredeti-
leg egy képregény soro-
zat volt, amelyet Charles 
Addams amerikai kari-
katurista készített és a 
The New Yorker maga-
zinban jelent meg 1932-
től 1988-ig. A karakterek 
névtelenek voltak, az 
1964-es ABC-s televíziós 
sorozat gyártásáig. 

addams family 
eredetileg...

A Microsoft News Center tette 
közzé annak a felmérésnek az ered-
ményét, amely az internetes veszé-
lyeket, és azok hatásait vizsgálta. A 
kutatást 23 országban végezték, 13-
74 évesek körében. Ebből kiderült, 
hogy ma Magyarországon a 18 és a 
34 év közötti korosztály van legin-
kább veszélynek kitéve.

A magyarok közül tízből kilencen 
válaszolták azt, hogy velük vagy egy 
családtagjukkal, vagy egy közeli ba-
rátjukkal történt már valamely inci-
dens a világhálón.

Hazánkban a megkérdezettek 65 
százalékát zaklatták már online, így 
ebből a szempontból Magyarország 
a negyedik legrosszabb helyre került.

A legtöbb zaklatás a nőket éri, ál-
talában ismerősöktől: tízből hétnek 

volt már ilyen tapasztalata, ők jel-
lemzően szexuális zaklatással talál-
koznak.

Az alapvető digitális készségek, 
valamint a számítástechnikai alapel-
vek és gondolkodásmód elsajátítása 
mellett életbevágóan fontos, hogy 
a fiatalok megtanuljanak biztonsá-
gosan közlekedni az online térben. 
A Microsoft célja, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a lehetséges veszélyekre, 
valamint azokra a sokszor egyszerű 
biztonsági megoldásokra, amelyek 
például adataink és online intim szfé-
ránk védelmét segítik” – mondta a 
felméréssel kapcsolatban a Microsoft 
Magyarország ügyvezető igazgatója, 
Szentkuti Gabriella.

origo.hu

tízből kilenc magyart 
zaklattak már az interneten

Nemcsak filmeket nézünk, keresgélünk, ismerkedünk, beszélgetünk 
a barátainkkal, de vásárolunk is interneten nap mint nap. A világhálón 
azonban rengeteg veszélynek vannak kitéve a felhasználók. A Micro-
soft News Center készített egy felmérést az online veszélyekről. A kuta-
tásból kiderül például, hogy a magyarok hány százalékát zaklatták. Az 
internetes csalásokra elkerülésére pedig a rendőrség is figyelmeztet.

létezik fehér, citromsár-
ga és zöld eper is. Más-
más ízük van a külön-
böző színű epreknek, a 
fehér eper íze például 
az ananászra emlékez-
tet, az angolok emiatt 
pineberrynek (ananász-
epernek) hívják. 

létezik fehér 
és sárga 

eper is

miért nem repülő 
madár a tyúk?

A tyúk képes repülni, azonban igen 
gyenge teljesítményt nyújt ezen a té-
ren. Az egyik feljegyzett repülési re-
kordja 2014-ben volt, akkor egy tyúk 
13 másodperc alatt 92 métert tett meg 
a levegőben. Ez ugyan a repülő mada-
rak sorában csúfos eredmény, azonban 
a Wright fivérek első repülését túlszár-
nyalja, ők 12 másodperc alatt 91 mé-
tert tettek meg a levegőben. A tyúk őse 
sem volt nagy repülő, a Dél-ázsiában 

honos bankivatyúk is a talajon kapir-
gálva keresett élelmet, és csupán tojás-
rakáshoz repült fel egy közeli fára, hogy 
a ragadozók elől megvédje utódjait. A 
tyúk háziasításánál a fő szempont a to-
jásrakás mellett, hogy minél nagyobb 
tömegű húsa legyen. A mellhús meg-
növekedett izomtömege miatt nem ké-
pes hosszabb repülésre. Emellett a biz-
tos élelmet és védelmet nyújtó ólból 
nem is akarna elrepülni. 
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red velvet cake

Elkészítés:
Egy nagy tálba öntjük a felkockázott puha vajat, majd 
a cukor harmadával habosra keverjük. Jöhetnek a to-
jások és a fennmaradó cukor, folyamatos keverés mel-
lett, részletekben. 
Hozzáadjuk a vaníla aromát, majd a piros ételfestéket, 
amit kis részletekben adagolunk a masszához, míg elér-
jük a kellően piros színt. 
Belekeverjük a piros masszába az írót, majd részletekben 
a lisztet és a sót. Az ecetbe szórjuk a szódabikarbónát (vi-
gyázat, habzik), majd hozzáadjuk a masszához. 

Három részre osztjuk a keveréket, majd egyesével kisüt-
jük a sütőpapírral bélelt 20-22cm-es tortaformában 180 
fokon, piskótánként kb. 25 perc alatt.  Előveszünk két kö-
zepes méretű tálkát, majd elkészítjük a krémet.
A mascarponét elkeverjük a cukrokkal, egy másik tálban 
pedig keményre verjük a hideg habtejszínt, majd bele-
öntjük a mascarpones tálba és jól összekeverjük. Lehűt-
jük. A kisült piskótákat megtöltjük a krémmel, végül a 
tetejét és az oldalát is bevonjuk.  Végül a tortát megszór-
juk a cukorkákkal, majd néhány óra hűtőben pihentetés 
után fogyaszthatjuk is.                                  Jó étvágyat!

HozzáVAlók:

A piskótához

140 g puha vaj

30 dkg cukor

3 db tojás

1 teáskanál vanília aroma

1 kávéskanál piros ételfesték 

(A mennyiség az ételfesték 

minoségétol függ)

3 dl író

1 csipet só

375 g finomliszt

1 ek ecet

1 teáskanál szódabikarbóna

A krémhez

30 dkg mascarpone

10 dkg porcukor

6 dl habtejszín

1 csomag vaníliás cukor

A díszítéshez

2 ek színes cukorka

MUNKALEHETŐSÉG

akár br. 240.000.- forint

BEJELENTETT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

CAFETÉRIA
TÚLÓRA LEHETŐSÉG

HOSSZÚTÁVÚ MUNKA SZÁLLÁS

HAVI EGYSZERI HAZAUTAZÁSI TÁMOGATÁS
MUNKÁBA JÁRÁS TÁMOGATÁSA

- bizonyos munkakörök esetében 3 és 4 műszakos munkarend vállalása

- legalább 8 általános iskolai végzettség

ELVÁRÁSOK

INFO@MIELL.HU+36 30/641 48 21

MINŐSÉGELLENŐR & SORI TÁMOGATÁS
MUNKAKÖR:

MUNKALEHETŐSÉG

akár br. 240.000.- forint

BEJELENTETT

PEST ÉS KÖRNYÉKE BICSKE PÉCEL

CAFETÉRIA
TÚLÓRA LEHETŐSÉG

HOSSZÚTÁVÚ MUNKA

HAVI EGYSZERI HAZAUTAZÁSI TÁMOGATÁS
MUNKÁBA JÁRÁS TÁMOGATÁSA

- bizonyos munkakörök esetében 3 és 4 műszakos munkarend vállalása

- legalább 8 általános iskolai végzettség

ELVÁRÁSOK

INFO@MIELL.HU+36 30/641 48 21

MINŐSÉGELLENŐR & SORI TÁMOGATÁS
MUNKAKÖR:

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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a mézhamisítás ellen 
küzdenek

Az Európai Parlament Méz-jelentéséről tar-
tott sajtótájékoztatót Kaposváron Erdős Nor-
bert, a Fidesz európai parlamenti képviselő-
je, Gelencsér Attila, Kaposvár országgyűlési 
képviselője, valamint a két helyi méhész. A 
szakemberek elmondták, hogy Magyaror-
szág számára különösen fontos a méz, hiszen 
Spanyolország és Románia után a harmadik 
legnagyobb mézelőállító ország vagyunk az 
EU-ban.

Az uniós jelentéstervezet több olyan javas-
latot is tartalmaz, amely az 1300 somogyi mé-
hész számára is fontos.

Magyarország az Európai unió harmadik leg-
jelentősebb méztermelő országa, így Magyar-
ország Kormánya számára kiemelten fontos a 
hazai méhészek érdekeinek védelme. Az elmúlt 
évtizedekben megtapasztalhattuk, hogy a mé-
hészeti ágazat bajba kerülhet és hosszú távon 
fenntarthatatlanná válhat a termelés. 2010-et 
követően a kormány együttműködést alakí-
tott ki a magyar méhészekkel és az országos 
Magyar Méhészeti Egyesülettel –mondta Er-
dős Norbert.

Gelencsér Attila egyebek mellett arról szólt, 
hogy a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 
forrásainak köszönhetően mára jelentős fejlő-
désről számolhatunk be, több mint húszezer 
család megélhetéséhez nyújt kiegészítő vagy 
fő jövedelemforrást a méhészkedés. A Magyar 
Méhészeti Nemzeti Program 2016 augusztusá-
ban kezdődött három éves ciklusában 20%-kal 
több támogatás jut a méhágazatnak, mint a 

2010-ben. A Magyar Méhészeti Nemzeti Prog-
ram keretében a hazai méhészeti ágazat 2010-
től közel 10 milliárd forint összegű támogatás-
ban részesült. A támogatások egyik fele hazai 
költségvetési forrásból, míg a másik fele az Eu 
finanszírozásában valósult meg. létrehozták 
az Akáckoalíciót is, így sikerült megvédeni a 
legfontosabb méhlegelőket és az akácméz is 
Hungarikum lett.

Jó hír, hogy 2010 óta nőtt a fejenkénti méz-
fogyasztás. Elsők között vezette be Magyaror-
szág 2014-ben az Európai Mézes Reggeli Prog-
ramot. Több mint 500 óvodában és iskolában 
voltak jelen a méhészek, így közel 100.000 
gyermek kaphatott mézes reggelit. Nőtt a méz-
fogyasztás is,40 dkg/fő/évről 80 dkg/fő/évre.

A legnagyobb problémát ma a mézhami-
sítás jelenti, amellyel az uniós Méz-jelentés is 
kiemelten foglakozik. A Méz-jelentést várha-
tóan március elsején fogadja el az Európai Par-
lament.

kaposvarmost.hu

A jelentkezéseket önéletrajzzal, �Takarító� jeligével az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:  
KOMETA 99 ZRt.  �  umán Er��orrás � Munkaagyi Osztály

7400 Kaposvár Pécsi utca 67-69. �  rrkometa. u

A KOMETA 99 ZRt., a magyar húsipar sikeres, 
dinamikusan fe�l�d� nagyvállalata, 

az alábbi munkatársat keresi Kaposvárra:

Takarító

A jelentkezéseket önéletrajzzal, �Takarító� jeligével az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:  
KOMETA 99 ZRt.  �  umán Er��orrás � Munkaagyi Osztály

7400 Kaposvár Pécsi utca 67-69. �  rrkometa. u

Feladatok:       
            � � roda és szociális  elyiségek takarítása

Elvárások:
            � Alap�okú végzettség
            �  asonló korábbi tapasztalat vagy kapcsolódó szakképzettség el�ny
            � Megbíz atóság, alaposság
            � Vegyszerek ismerete

Munkavégzés helye:       
            � Kaposvár

Juttatások:       
            � versenyképes jövedelem 
            � béren kívali juttatási rendszer
            �  avi teljesítmény�agg� prémium
            � utazási  ozzájárulás
            � kedvezményes adalési le et�ség      

Olyan jelentkez�ket várunk, akik állandó délutános beosztásban 
(15:50-22:00) tudnak munkát vállalni. 

A leghíresebb egyiptomi ki-
rálynő VII. Kleopátra Alexand-
riában született a görög-make-
dón származású Ptolemaiosz 
családban. Az Egyiptomban 
ekkor már közel 300 éve ural-
kodó Ptolemaida-dinasztát I. 
Ptolemaiosz, Nagy Sándor leg-
bizalmasabb hadvezére alapí-
totta. Kleopátra anyanyelve a 
görög volt, ám ő volt dinasz-
tiájában az első fáraó, aki elsa-
játította népének nyelvét, az 
egyiptomit. A királynő emellett 
7 nyelven beszélt folyékonyan, 
ezért a méd, amhara, pártus, 
héber, arab, szír, etióp követek 
mellé nem volt szüksége tol-
mácsra. VII. Kleopátrát a világ-
történelem egyik legokosabb 
királynőjének tartják. Már ural-
kodása idején rendkívül nép-
szerű volt mind a férfiak, mind 
a nők körében, briliáns elméje, 
kifinomult stílusérzéke és ked-
vessége miatt.

kleopátra nem 
egyiptomi volt

tarolt a szabadság 
ötven árnyalata

Nincs meglepetés a 
héten az első helyen. 
Bár még a magyar ered-
ményeket nem tudni hi-
vatalosan, de kétségünk 
sem lehet afelől, hogy 
itthon is, miképp Ameri-
kában, a hétvége legné-
zettebb filmje A szabad-
ság ötven árnyalata lesz. 
A universal sorozatának 
harmadik része ugyanis 
18,5 millió dolláros pén-
teket produkált, ami azt 
jelenti, hogy 40 millió 
dolláros nyitóhétvégére 
számíthat. 

A harmadik rész nem-
zetközileg 100 millió dol-
lár körüli bevételt fog el-

érni hétvégén, és ezzel a 
franchise már most egy-
milliárdossá vált, hiszen 
szombaton átlépte ezt 
az álomhatárt. Monda-
nunk sem kell, hogy a 
negatív kritikák a film a 
második részhez hason-
lóan jó eséllyel el fogja 
nyerni szinte az összes 
néző tetszését, hiszen 
az elsőt követő epizó-
dokat már csak azok lát-
ják, akik A sötét ötven ár-
nyalatáért is oda voltak. 
Akiknek nem jött be az a 
film, azok vélhetően nem 
kínozzák magukat.

sg.hu

tudta?
Bármelyik adott 
pillanatban a fel-

hők a Föld mintegy 
60%-átű

borítják be. 
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páratlanul szép ókori mozaikot
fedeztek fel izraelben

Különösen magas művészi színvonalú, 
1800 éves mozaikot találtak egy cezáreai 
ásatáson Izraelben - jelentette a Jediót 
Ahronót című újság honlapja, az ynet 
csütörtökön. Az egészen különleges le-
let a római uralom idejéből, a 2. vagy 3. 
századból származik.

1800 éves előkelő tógás rómaiak
A feltárást végző szakemberek szerint 
egy jómódú ember házát díszíthette 
egykor a rendkívül gazdagon mintázott,
négyzetméterenként mintegy 12 ezer 
mozaikdarabot tartalmazó,
tógás férfiakat ábrázoló mozaikkép. Mel-
lettük egy görög felirat is látható az idő-
számításunk szerinti 2.-3. században, a 
római korban készült alkotáson.
„A színes, különösen jó minőségű moza-
ik nagyobb, mint 5x3,5 méter. Három fi-

gura látható rajta, színes geometriai for-
mák, és egy hosszú görög felirat, mely 
megsérült, amikor a bizánci korban fel-
húztak fölé egy épületet” - nyilatkozta a 
lapnak az ásatásokat vezető egyik régész, 
Peter Gendelman.
„A képen látható, tógát viselő férfiak egy-
értelműen magas társadalmi státuszúak 
voltak: a középső alak szemből látható, 
s a két oldalsó figura feléje fordul. Ha a 
mozaik egy gazdag otthon része volt, ak-
kor a tulajdonosokat mutathatja, ha köz-
épületet díszített, akkor az adományozót 
vagy a város vezetőjét ábrázolhatja” - tet-
te hozzá a szakember.
A nagyközönség számára is hozzáférhe-
tő lesz Az ásatást az Izraeli Régészeti Ha-
tóság (IAA) közösen végzi a Természetvé-
delmi és Nemzeti Parkokkal. A páratlan 
leletet eredményező feltárásra egy új sé-
tány kialakítása valamint egy, a keresz-
tes-háborúk korából származó híd hely-
reállítása miatt került sor.
Az IAA szakemberei jelenleg azon dol-
goznak, hogy a mozaik részei a helyükön 
maradjanak és ne vesszenek el, s újra-
tervezik a híd helyreállítását annak ér-
dekében, hogy a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé váljék a páratlan szép-
ségű mozaik.

origo.hu

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.
 Ezúttal a termelés területére, a készítménygyártás területére keresünk

M�szakvezet� munkatársat 
kaposvári munkavéézésre. 

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:
            � Középfokú véézettséé
            � Termelésirányítás és szervezés területén 
              / hasonló munkakörben szerzett leéalább 2-3 éves tapasztalat 
            � �elhasználói szint� számítóéépes ismeret (MS-Office)
            � Kiemelked� szervez�készséé, problémameéoldási képesséé
            � �olyamat és rendszerszemlélet

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

kínában a google, 
facebook, twitter 

le van tiltva
Hiába Kínában is min-

denki okostelefon függő, 
a Google, a Facebook, a 
Twitter le van tiltva az or-
szágban. A webes kere-
sést a Microsoft Bing, és a 
Baidu pótolja, a Twitter he-
lyett a Weibo-t használják, 
a Facebook csevegője he-
lyett a Skype, a Wechat és 
a QQ csevegőappok mű-
ködnek. A Youtube sem 
elérhető az országban, 
a kínaiak a Youkut nevű 
videómegosztót isme-
rik. Az online vásárlásra az 
eBay és az Amazon sem 
használható Kínában, ott 
alternatívaként a Taobao 

és az Aliexpress műkö-

dik. A kínaiak ugyanolyan 

appokat használnak, mint 

mi, csak más-más cég ál-

tal készített alkalmazáso-

kat. Bár ez a világ leggyor-

sabban fejlődő gazdasága, 

a kínai kormány korlátoz-

za, illetve letiltja a globá-

lisan elterjedt amerikai 

központú webes szolgál-

tatókat, amelyeknek tartal-

mát nem tudják államilag 

szabályozni. Emellett gaz-

daságpolitikájuk legfőbb 

szempontja, hogy a hasz-

not ne külföldi, inkább ha-

zai cégek fölözzék le.

túl sok a víz  a balatonban, 
megkezdték a leeresztést

A leeresztésre azért van szük-
ség, hogy a parti és partközeli terü-
leteket ne öntse el a magyar tenger.  
Megkezdték a Balaton víztöbbleté-
nek leeresztését – közölte az orszá-
gos Vízügyi Főigazgatóság szerdán. A 
Balaton átlagos vízállása jelenleg 124 
centiméter, a leeresztésre azért van 

szükség, hogy a parti és partközeli te-
rületeket ne öntse el a magyar tenger.

A Balaton vízjárására a téli félév 
alatt a sokéves átlag alapján 40 cen-
timéter vízállás-növekedés jellemző. 
A vízszint szabályozását szolgáló Sió-
zsilip tavaly április negyedike óta van 
zárva, a szakemberek ezen keresztül 
kezdik meg szerdán az eresztést.


