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Disznótort
tartottak a piacon

A

régi, megszokott ízeket keresik az emberek, nem a tömegárut
– ez az tapasztalata Nagy Lajos simonfai őstermelőnek, aki
két disznót is levágatott a kaposvári Nagypiac hurkafesztiváljának kedvéért a hétvégén.
Szerinte mindenkinek más az

náluk a családban mindig vágtak disznót a korábbi években.
Régi emlékek törtek fel a mellette falatozó két idős hölgyben is. Majtán Józsefné és
Frank Gáborné szerint az illatok a gyermekkorukat, a családi disznótorokat idézték fel.
A hagyományos kolbászfesz-

rá kíváncsiak, hiszen ma már
nem látni ilyet mindenhol. A
hurka és a kolbász mellett töpörtyűt is sütöttek frissen. Más
hagyományos ételek sem hiányozhattak, mint a krumplis
pogácsa, a rétes, a kürtöskalács, sőt malac formájú édességeket is hoztak a kiállítók. A

ízlése, de leginkább a friss húsból készült, házias, falusias étkeket keresik az emberek.
Jól fogyott a csemegekolbász
és a csípős is.
– Hazai, frissen sült, csípős! –
sorolta a jó kolbász iránti elvárásait az egyik vevő, a kaposvári Farkas József, aki hozzátette:

tivált az idén kibővítették,
mondta el Vargáné Bíró Éva, a
Nagypiac ügyvezetője. A vásár és kóstoló mellett komplett disznótort tartottak. Az
érdeklődők egy böllér segítségével végigkövethették,
hogyan dolgozzák fel a sertés
minden részét. Sokan voltak

disznóvágáshoz kapcsolódó
programokkal színesítették
a gasztronómiai élvezeteket:
fellépett az orci Hajdina Néptáncegyüttes, és Csorba Csaba vőfély ismertette meg a
nézőket a nyársdugás hagyományával.
sonline.hu

A frizbi
eredetileg egy
pitetálca volt
William Russell Frisbie egy
19. századi amerikai cukrász volt, főleg pitéivel
lett népszerű, amelyeket
különleges fémtálcán árusított. A Yale egyetemistái
voltak az elsők, akik ezekkel a tálcákkal játszottak,
közben pedig a „kapd el!”
helyett „Fisbie!”-t kiabáltak egymásnak.

Miért kávéznak egész nap
az amerikaiak?
Az amerikaiak úgy isszák a kávét, mint az európaiak a teát vagy a vizet. 3,5 dl-s nagy bögrékben fogyasztják, amiben 100 mg koffein van, egy csésze presszókávé 3x ennyit
tartalmaz. Az Újvilágban a brit hagyományt követve ők is
teáztak, de a 1773-as bostoni teadélután mindezt megváltoztatta. A teára kivetett magas adók miatt áttértek a
kávézásra, méghozzá ennek az olyan mértékben vízzel
hígított változatára, ami minimális koffein tartalma miatt
egész nap fogyasztható. Tehát az amerikai kávé inkább
a teához hasonló forró ital, mintsem az európai értelemben vett kávé. Ezért látható az amerikai filmekben, sorozatokban, hogy este is kávéval kínálják a vendégeket.

Intenzív havazásra
kell készülni
Az ország nyugati részén
már hétfő este óta esik a hó.
Az Országos Meteorológiai
Szolgálat előrejelzése szerint kedd éjfélig a Dunántúlon és a magasabban fekvő
helyeken változó intenzitású
havazás, havas eső várható.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint ilyen időjárásnál a közlekedésben csúszós,
jeges utakra, lezárt útszakaszokra és csökkent látótávolságra kell készülni. Mielőtt
útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. Csak megfelelő
műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészí-

tett gépkocsival keljenek útra. Az autóba tankoljanak a
szokásosnál több üzemanyagot és vigyenek magukkal feltöltött mobiltelefont. Arra is
fel kell készülni, hogy az autó elakadhat, ezért hasznos lehet egy plusz kabát az autóban. Akik a tömegközlekedést
választják, számítsanak megnövekedett várakozási időre.
Az országban csaknem kétezer tűzoltó áll készenlétben
mintegy ötszáz technikai eszközzel. Amennyiben az időjárási helyzet azt indokolja, a katasztrófavédelem az érintett
megyékben operatív törzset
hoz létre és megnöveli a bevethető emberek létszámát.
ÉM
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Havazott a Szaharában
Bármennyire is hihetetlen, de nem is olyan ritka a havazás a Szaharában, mint gondolnánk. A legnagyobb hóesés 1979. február 18-án érte a szaharai homokdűnéket,
akkor közel 30 percen keresztül esett ott a hó. Jó, ha tízévente történik arra ilyen, de mégis 2016 telén kétszer, és
2018. január 7-én is havazott a sivatagban. A legutóbbi volt
a legnagyobb hóesés, a csapadék mennyisége a 39 évvel
ezelőttihez hasonló volt, hajnaltól hullott a hó, ami csak késő délutánra olvadt el.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

2018. február 22.
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

!
SSAL
LLÁBérelőleg
Á
Z
S
NES 13. havi ﬁzetés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
Műszakpótlékok:
du.26,
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E
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Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

140 000 Ft-tól

nettó

próbaidő után akár

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Több műszakos munkarend

200 000 Ft-ig
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 639 9920
/nyugatimelo

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AMIT BIZTOSÍTUNK:

nettó

AZ AUTÓIPARBA

06 70 315 8492
www.jobmotive.hu

/nyugatimelo

Nagy vonzerő a kisvasút
a hazai és a külföldi turistáknak

Vicc-turmix
IMPRESSZUM

Matematika
A rendőr matematikát tanul, egy
nap sugárzó arccal jön haza, és a
feleségéhez fordul:
- Asszony, a matematika csodálatos! Mit szólsz ahhoz, hogy:
5-7+2=0!
- ?!
- Elmondom még egyszer!
5-7+2=0! Hát nem csodálatos!
- Nem értem - mondja az asszony
-, de mondj egy konkrét példát.
- Figyelj asszony! Megy egy busz
a végállomás felé.
5 utas utazik rajta. A végállomáson leszállnak 7-en.
Hát persze hogy fel kell szállnia 2
embernek, hogy üres legyen az a
rohadt busz!
Bankrablás
Egy férfi fegyverrel a kezében
beront egy bankba és az összes
készpénzt követeli, amit a rémült
pénztárosnő át is ad neki. Miután megszerezte a pénzt, körülnéz és megkérdezi a mellette álló férfit:
- Látott maga engem itt bankot
rabolni?
- Igen uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. Majd a mögötte álló férfihoz fordul:
- És maga látta, ahogy kiraboltam ezt a bankot?
- Én nem, de a feleségem látta...

A kormány 1,4 milliárd
forintnyi forrást biztosít a
MÁV-nak a kisvasutak felújítására, karbantartására.
Az összeget meghatározott
feladatokra lehet felhasználni, a vasúttársaság
mintegy 500 millió forintot fordít a balatonfenyvesi
kisvasútra. Évről évre turisták sokasága pihen Fenyvesen, a méltán népszerű
nyaralóhely egyik közkedvelt látványossága a vasút.
Megyénkben
–
a
mesztegnyői és a kaszóin
kívül – Balatonfenyvesen
van kisvasút. Ez utóbbi a
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2018 végéig várható. Ezen kívül kivitelezési
Lapcsoport-Multivízió
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Kadarkút, Kaposfüred, Kaposmérő,
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velik. Sokaknak ez az egyik
kedvenc programjuk, a csodálatos Nagy-Berek felfedezéséhez ideális közlekedési lehetőséget teremt a
kisvasút, mely remekül kiegészíti az egyesületünk által szervezett gyalogos és
kerékpáros programokat is.
Remélhetően hamarosan
újabb fejlesztéseket hajtanak végre a Csisztapuszta
fürdő vonalon is: ez több
szempontból hasznos lenne, tovább növelné a település vonzerejét.
A balatonfenyvesi kisvasút esetében – a bérletes helyi utasokat kivéve
– a szezonalitás a jellemző, tájékoztatott a MÁV Zrt.
kommunikációs igazgatósága. Az utasforgalom a
tavaszi osztálykirándulások és a nyaralói szezon
korai időszakában kezd
megemelkedni. A nyári
hónapokban hat vonatpár
közlekedik, a nappali vonatok kihasználtsága négy
kocsi – kocsinként 55 ülőhellyel – esetén is száz százalékos. Az utasok jellemzően családi programként
utaznak Somogyszentpálig
és vissza. Nyáron a vonatok
kihasználtságát befolyásol-

ja az időjárás is: ha a nyaralók nem tudnak a parton
pihenni, aktív pihenésként
a vonatozást az utazást választják.
A felvetésre – miszerint
mit tesz a vasúttársaság annak érdekében, hogy még
vonzóbb legyen a kisvasút, azt közölték: alapvetően közszolgáltatásban
közlekednek a járatok, de
vannak időszaki rendezvények és különvonatok is.
A MÁV-Start 2018-ra ös�szeállított program tervezetének része volt a február tizedikei fotósvonatos
utazás is, a rendezvénysoroztat tavaly a Berekmikulás expresszvonatokkal indult. Célnak nevezték, hogy
a kisebb utasforgalmú időszakban olyan rendezvényekkel csalogassák az
utasokat, amelyeket a helyi turisztikai egyesületekkel vagy az önkormányzattal közösen szerveznek.
Van olyan program a sorozatban – balatonfenyvesi
veteránjármű találkozó –,
amely kimondottan önkormányzati kezdeményezésre és szervezésre indult.
sonline.hu
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Állás
Női pultosokat felveszünk Kaposvár Könizsi
Lakótelepen nyíló új Horgász Presszóba. Tel.:
20/931 3736
Kaposváron ügyfélszolgálati munkatársat keresek.
Érdeklődni: 30/927 3108
Keresek CNC forgácsolót Dombóvárra, lakatosokat, minősített hegesztőket Kaposvárra. Molnár
06-30/474-1952
Autószerelőt
keresek,
részmunkaidőben kaposvári
munkahelyre. Lehet nyugdíjas is. Bérezés megegyezés
szerint Tel.: 30/322 1076
Munkatársat
keresünk
autóalkatrész számítógépes rendszerű raktározására a nagyberki autóbon-

tó telephelyére. Karosszérialakatos és autószerelő végzettség előny. Önéletrajzokat a berkibonto@gmail.
com címre várjuk.
BETANÍTOTT
dolgozókat keresünk GyőrMoson-Sopron megyei
partnerünkhöz. Magas
bér, ingyenes szép
szállás, utazás térítés.
06/30-511-4219.
Balatonszárszón,
éven át működő Wellness Hotel keres szakmai gyakorlattal rendelkező felszolgálót, úszómestert és recepcióst,
éves állásra. Fényképes
önéletrajzokat, korábbi
referenciák megjelölésével várunk: bodizoltan7@
hotelketkorona.hu
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V-os motorral eladó! Tel.: 30/870
7126
Jármű

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól füg-

Ingatlan

Költöztetés háztól-házig kis és

Kaposváron Irányi D. utcában

nagy kocsival is. Tel.: 30/947-

getlenül. Házhoz megyünk! Tel.:

25 nmes udvari házrész eladó!

4201; 82/310-826

+36-70/669-7777

Tel.:70/271-1577
Belvároshoz közel polgári stílusú egyszobás ház bővítési lehetőséggel eladó! Tel.: 20/920 3953
Kaposfüred vasútállomástól 10
percre 1512 nm zártkerti ingatlan eladó. Villany és víz van. Tel.:

TÉGLA ELADÓ Kaposváron! Kis-

Bolti

és nagyméretű bontott tégla eladó.

tő, Szakács, Cukrász, Pincér,

06-30/2097-956

Vendéglátásszervező, Vendéglá-

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

70/3660543

tékot, ezüstöt, bontóasztalt,
Kiadó

Ok t a t á s

Vegyes

gyalupadot, dunnát, fateknőt,

eladó,

Boltveze-

tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Keresek hosszútávra kiadó 2 szo-

saját részre szarvasagancsot.

Állat

bás bútorozatlan, erkélyes lakást

Értesítésre házhoz megyek.

4 emeletesben, központi fűté-

Rottweiler kiskutyák eladók!

Ramosné, 06-30/979-8398,

ses házban, olcsó rezsivel, csen-

Érdeklődni: 20/487 7824

06-74/465-699.

des nyugodt környezetben. Érd.:
06/70-542-8818
Szolgáltatás

Fuvaroztat? Költöztet? Szállítat? Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.: +36-82/823-958;
60/30/956-7015

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos

T á rsk e r e sés

gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-

63 éves úr hozzá illő hölgyet keres.

satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-

Tel.: 30/927 2023

részesztergát, marógépet, komp-

59 éves fiatalos hölgy, társát kere-

resszort, invertert, kis gépeket.

si. Tel.: 20/231 3821

0670/624-5475

36 éves férfi, korban hozzá illő

Házi készítésű betonkeverő 220

hölgyet keres! Tel.: 30/702 3520

Ez lesz az Oscar-gála talán
legfontosabb kérdése
A Három óriásplakát
Ebbing határában tarolt
az idei BAFTA díjátadóján,
azonban a legjobb rendezői
elismerésről lecsúszott. Kárpáti György filmkritikus szerint egy kérdést találgatnak
most az Oscar-gálával kapcsolatban.

B

orítékolható a Három
óriásplakát
Ebbing határában című film Oscar-díja – mondta az InfoRádiónak Kárpáti György filmkritikus. Ezt
arra is alapozza a kritikus,
hogy a film kilenc jelöléséből ötöt kapott meg a
Brit Film- és Televíziós művészeti Akadémia (BAFTA)
díjátadóján, amelyik testületben - bár több mint 8000
tagja van - közel 1200-an a
Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tagjai
is egyben.

A BAFTA-díjátadóján
Martin McDonagh forgatókönyvíró és rendező alkotása kapta a legjobb
filmnek,
a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó elismerést.
Emellett
Frances
McDormandnek ítélték a
legjobb női főszereplő díját,
Sam Rockwell pedig a legjobb férfi mellékszereplő
lett.
Kárpáti György elmondta, hogy a brit filmes esemény volt az utolsó jelentős díjátadó, amit az
amerikai filmakadémia –
vagyis az Oscar-bizottság
tagjai is – láthattak, mielőtt leadják a szavazatukat
az Oscar-díjjal kapcsolatban.
A Három óriásplakát
Ebbing határában továbbá megnyerte a Torontói

Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját, a Golden Globe-gálán a legjobb dráma díját, illetve
az amerikai színészszakszervezet legfontosabbnak tartott díját, a legjobb
kollektív színészteljesítmény díját is.
A kritikus szerint a felsorolt bármelyik díj a megnyerése önmagában is
jelentősen növelné egy
film esélyét az Oscaron,
az együttes bezsebelésük
már szinte biztossá teszi a
sikeres szereplést az amerikai filmakadémia díjátadóján.
A nagy kihívó
Kárpáti György szerint a
Három óriásplakát Ebbing
határában című film elsődleges
kihívójajént
Guillermo Del Toro A víz
érintése című alkotását

emlegetik - a film a legtöbb, 12 jelölést kapta brit
díjátadón. Az alkotás stábja végül
a legjobb rendezőnek,
a legjobb produkciós tervezésnek
és a legjobb eredeti filmzenének járó BAFTA-díjat
vehette át.
Kárpáti
hozzátette,
Guillermo Del Toro az el-

múlt hetekben minden
jelentős rendezői díjat
megkapott, ezért is valószínűsíthető, hogy az
Oscar-díjat is megkapja.
„Azon megy a találgatás,
hogy elválasztja-e az amerikai filmakadémia a legjobb film és a legjobb rendező díját” – tette hozzá a
filmkritikus.
infostart.hu
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Menő menzákkal
ösztönöznék az
egészséges étkezést
A gyerekek többsége szeretné, hogy a menza ételei jobban emlékeztessék őket az otthoni ízekre. Ha személyre szabottan ezt nem is tudja megvalósítani az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Menő menzák” elnevezésű pályázata, ám sok minden mást lehetővé tesz az
egészséges étkezéssel és az egészséges életmóddal kapcsolatosan. Országosan 314 iskola nyert
a pályázaton, közülük 21 somogyi, 7 kaposvári.

A

kaposvári Zrínyi-iskolában már kihelyeztek öt ásványvizes automatát, amelyekkel most ismerkednek a
diákok. Mettner Andrea is kipróbálta már a vízadagolót. – Nagyon jó, mert ha valaki

Létesítenének egy kis teakonyhát is, ahol a gyerekek hűtőszekrényt és ételmelegítési lehetőségeket vehetnének igénybe. S a menzát is kinyitják
majd a szülők előtt, hogy ők is betekintést nyerhessenek, mit esznek az iskolában a gyerekek.

nem hoz vizet, vagy elfogy az innivalója, fel tudja tölteni belőle a kulacsát – mondta a nyolcadik
osztályos Andrea.
– Sajnos, az iskolai csapvizet „vasízűnek” érzem,
ezért nem szívesen fogyasztom – csatlakozott a beszélgetéshez a nyolcadikos Péntek Kamilla.
A vízautomatákat is abból a tizenöt millió forintból bocsátották a diákok rendelkezésére a Zrínyiben, amelyet az iskola nyert az egészséges étkezés
és egészséges életmód népszerűsítésére az EFOP
pályázatán. A program február elsején kezdődött
az iskolában, és másfél évig tart majd.
– Első lépésként valamennyi diákunk kitöltött
egy kérdőívet, amely a táplálkozásukra és életmódjukra kérdezett rá – mondta az intézmény igazgatója, Puska Zoltán, aki azt is elárulta, hogy a válaszok
elemzése után dietetikus bevonásával tartanak
majd fogadóórákat szülőknek és gyerekeknek.
Az előadásokra nem csak azokat várják majd,
akik túlsúlyosak, vagy éppen túl soványak, esetleg ételallergiájuk van.
– A kamaszkorban megjelenhet a bulémia, anorexia, a túlzásba vitt diéta, esetleg internetről rendelt egészségtelen táplálékkiegészítők használata. Ezekről is szeretnénk szakszerű tájékoztatást
nyújtani a szülőknek – mondta Puska Zoltán. – Úgy
érezzük, eseménydús másfél évnek nézünk elébe.
Mindenféle szempontból szeretnénk a gyerekeket megmozgatni az egészséges életmód terén,
tervezünk csapatépítő céllal osztályok közötti főzőversenyt szülők bevonásával, lesz rajzpályázat,
futóverseny, kerékpáros vetélkedő, salátakészítőverseny. A menzánkat is szeretnénk barátságosabbá tenni, ezért infrastrukturális fejlesztésekre lehet majd számítani az éttermünkben – mondta
az igazgató.

A Zrínyi-iskola szomszédságában a gépészesek
is hasonló bevetésre készülnek az egészséges életmódért. Ők húszmillió forintból gazdálkodhatnak
majd, ám ezért nekik egy fűszernövényekkel teli
tankertet is létre kell majd hozniuk.
– A nyári gyakorlatnak köszönhetően lesz mindig, aki gondozza, szüretelje a kiskertben termesztett növényeket – mondta Weimann Gáborné, az
Eötvös Lóránt Műszaki Szakközépiskola igazgatója.
– Azt is tervezzük, hogy a kötelező ötvenórás önkéntes munkából is letölthetnek néhányat a diákok
kerti tevékenységgel. A kert kincseiből majd vihetnek haza saját fogyasztásra, ám meg kell tanulniuk, hogyan vigyázzanak a növényekre szedéskor
– mondta az igazgató, aki szerint a munka pluszismeretet ad majd a városi gyerekeknek.
Sztárséf látogat majd a gépészbe
A fűszerkert azonban csak egy a gépészesek elképzelései között, amelyet szeretnének megvalósítani a pályázati pénzből. Ők is terveznek közösségépítő főzőversenyt, ám inkább a diákokat
ösztönöznék erre, a szülőket más tevékenységbe
vonnák be szívesen. – Szeretnénk egy dietetikus segítségével felmérni a gyerekek egészségi állapotát
– mondta Gelle Petra, a Gépészek a Gépészekért
Alapítvány kuratóriumának tagja, aki hozzátette:
az eredményről a szülőket is tájékoztatni kívánjuk.
A témával kapcsolatosan előadásokat szervezünk
nekik. Ha a fiatalok otthon is azt hallják majd, mi az
egészséges, talán nagyobb eredményt érhetünk el.
Dietetikuson kívül sztárséfet is meghívnak majd,
de arra is kíváncsiak, mit tudnak a fiatalok, ezért a
diáknapon a főzőversenyt is megrendezik már a
jövő hónapban.
sonline.hu

Jason Statham lesz a
The Killer’s Game
főszereplője
Jay Bonansinga The Killers
Game című regényének adaptációját már az 1997-es megjelenése előtt elkezdték fejlesztgetni, ám most végre úgy tűnik,
sikerülhet is tető alá hozni.
A friss hírek szerint az STX
Films Jason Statham-et szerződteti le a film főszerepére, a rendezői teendőkkel pedig D.J. Caruso-t bízzák meg – nem ők az
elsők ugyan, akiket kapcsolatba hoztak a projekttel, ám elég
ütős páros ahhoz, hogy velük eladható legyen a film, főképp, mivel a sztori teljesen Statham profiljába illik.
A The Killer’s Game középpontjában egy Joe Flood nevű
bérgyilkos áll, aki, miután megtudja, hogy halálos beteg és már
csupán hónapjai vannak hátra,
saját magára tűz ki egy vérdíjat.
A probléma akkor kezdődik, amikor rájön, hogy a labor hibázott,
és valójában makkegészséges –

viszont most a világ legjobb bérgyilkosaival kell megküzdeni a
saját életéért, miközben még
szeretőjét is meg kell védenie.
A The Killer’s Game forgatásának kezdete egyelőre nincs kitűzve, de Jason Statham naptárában az idei évre egyelőre csak
a Hobbs és Shaw szerepel biztos pontként, illetve a pletykák szerint a Melissa McCarthy
főszerepésével készült A kém
folytatásában is szerepelni fog.
filmtrailer.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉGGEL PÁLYAKEZDŐK
ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK
Összeszerelő operátor │ Anyagmozgató, raktári anyagmozgató
Gépkezelő │ Teszter karbantartó │ Minőségellenőr │ Targoncavezető
Feladatok:
• Elektronikai termékek összeszerelése
• Gyártósorok kiszolgálása
• Automata beültető gépsor kezelése
Elvárások:
• Min. 8. általános iskolai végzettség
• Tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Hosszú távú munkalehetőség
• Béren kívüli juttatások
• (Cafeteria, munkaköri pótlék, prémium)
• Munkavállalóinknak balesetbiztosítás

Előny:
• Hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat
Munkavégzés helye:
• Somogy megye, Tab
Bővebb információ:
+36 20 555 3314, +36 20 327 2111,
tab@trenkwalder.com
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Az Ardagh Cégcsoport piacvezet� a fém és az üveg csomagolóeszköz gyártás
területén. Termékeit a világ legnagyobb fogyasztói márkái számára a 25 országban
található 100 gyártóüzemében több mint 18,000 alkalmazott készíti.
A cégcsoport szennai gyára - az Ardagh Aluminium Packaging Hungary Kft munkatársat keres

GÉPKEZELŐ
munkakörbe

Feladatok:
� a rábízott gépegységek üzemeltetése
� a feladatai ellátásához átadott szerszámok, eszközök szakszer�
alkalmazása, karbantartása
� közrem�ködés a m�szaki és termelési problémák elhárításában
� gyártási dokumentációk vezetése, kezelése
� mérnökség által kiadott feladatok elvégzése
Elvárások:
� legalább általános iskolai végzettség
� m�szaki gondolkodásmód
� több m�szakos �12 órás� munkarend vállalása
El�nyt jelent:
� hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
� m�szaki területen szerzett szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
� versenyképes fizetés, béren kívüli juttatási csomag és prémiumrendszer
� munkába járás költségének térítése
� lakhatás támogatás
� multinacionális munkakörnyezet kínálta folyamatos fejl�dési lehet�ség
� Kaposvár közvetlen szomszédságában egy kimagasló technológiát
m�ködtet� professzionális csapathoz való csatlakozás

Magyar nyelv� szakmai bemutatkozását
a katalin.jager-szekely@ardaghgroup.com e-mail címre várjuk.

Nők nélkül folytatódik
A Dal versenye
Most már biztos, hogy férfi képviseli hazánkat a 63. Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban
május közepén.
A magyar indulót kiválasztani hivatott A Dal versenyéből
ugyanis kiesett az összes női
versenyző, köztük olyan ismert énekesnők is, mint Odett
(29), Tolvai Reni (26) vagy éppen Singh Viki (31), így a döntőbe csak férfi énekesek és férfiakból álló zenekarok jutottak.
A nyolc versenydal előadói – az
AWS, a Yesyes, Király Viktor (33),
Horváth Tamás (25), Dá¬nielfy
Gergely (20), Süle Zsolt (48),
Heincz Gábor BIGA (43) és a
¬Leander Kills – szombat este küzdenek meg egymással,

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

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA!
- 950-1000 Ft/ órabér
- vonzó cafeteria (br. 25.900 Ft)
- műszakpótlékok: 15-50 %
- szombat/vasárnap +50% pótlék
- hazautazás 100%-os támogatása
- fizetési előleg

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

hogy kiderüljön, melyikük dala a legjobb, legalábbis a zsűri és a műsor nézői szerint. Aki
végül győztesként ünnepelhet, olyan előadók nyomdokaiba léphet, mint Kállay Saunders
András, aki ötödik, illetve Pápai
Joci, aki nyolcadik lett az európai dalversenyen. Minden idők
legjobb magyar eredményét
azonban egy nőnek köszönhetjük, igaz, ennek 24 éve. 1994ben Friderika negyedik lett. – A
nyolc döntős előadó különböző
stílusokat képvisel, így változatos verseny elé nézünk. Az biztos, hogy férfias versengés lesz
– mondta Rátonyi Kriszta (27)
műsorvezető.
blikk.hu

Lincoln
birkózóbajnok
volt
Az egykori amerikai elnök komoly birkózómúlttal rendelkezett. A feljegyzések szerint fiatalkorában
mintegy 300 meccséből
mindössze egyet veszített
el, és halála után az USAban beválasztották a birkózó halhatatlanok csarnokába.

Ma is a Lada a
legnépszerűbb
autó
Oroszországban
Az első orosz gyártmányú
Lada 1975-ben készült el, és
úgy tűnik ez azóta töretlenül az oroszok kedvenc autómárkája, hisz az új autók
közül idén is Ladából adtak el legtöbbet Oroszországban, amit a Kia, majd
a Hyundai követ. Az autók
átlag életkora különben
szinte Oroszországban a
legmagasabb: közülük a
moszkvaiak használják a
legfiatalabb autókat átlag
9,8 éveseket, a legidősebb
autókkal a távol-keleti régióban járnak, ott az autók átlagéletkora 21,4 év.

Az Ardagh Cégcsoport piacvezet� a fém és az üveg csomagolóeszköz gyártás
területén. Termékeit a világ legnagyobb fogyasztói márkái számára a 25 országban
található 100 gyártóüzemében több mint 18,000 alkalmazott készíti.
A cégcsoport szennai gyára - az Ardagh Aluminium Packaging Hungary Kft munkatársat keres

PLC TECHNIKUS munkakörbe

Feladatok:
� a gyártósorok elektronikai és szoftveres karbantartása (PLC)
� elektronikai rendszerek felállítása, felügyelete
� felmerül� hibák diagnosztizálása és elhárítása
� tervszer� megel�z� karbantartások elvégzése
� termelés támogatása
� mérnökség által kiadott feladatok elvégzése
� dokumentációk elkészítése
� esetenkénti üzemzavar elhárításában aktív részvétel
Elvárások:
� minimum középfokú szakirányú (villamos, elektrotechnikus vagy IT) végzettség
� PLC programozásban szerzett tapasztalat (Siemens)
� m�szaki gondolkodásmód
� stressz-t�r� képesség
� több m�szakos munkarend vállalása
� terhelhet�ség
� �ffice programok ismerete
El�nyt jelent:
� angol nyelv ismerete
� hasonló területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
� versenyképes fizetés, béren kívüli juttatási csomag és prémiumrendszer
� munkába járás költségének térítése
� lakhatási támogatás
� multinacionális munkakörnyezet kínálta folyamatos fejl�dési lehet�ség
� Kaposvár közvetlen szomszédságában egy kimagasló technológiát
m�ködtet� professzionális csapathoz való csatlakozás

Magyar nyelv� szakmai bemutatkozását
a katalin.jager-szekely@ardaghgroup.com e-mail címre várjuk.

A norvég csodagyerek újabb
aranyat nyert az olimpián
Nem történt meglepetés a férfi sífutók
vasárnapi 4x10 kilométeres váltóversenyében, miután a nagy esélyes norvégok
értek elsőként célba a phjongcshangi téli olimpián, írja az MTI.

Noha a záróember, a kedden sprintben
aranyérmes Johannes Hösflot Klaebo
a célegyenesben már zászlót lobogtatva korcsolyázott végig, addig egyáltalán nem volt egyszerű dolga sem
neki, sem csapattársainak. Az első és
a második, klasszikus stílusú 10 kilométeren ugyanis a norvégok az üldöző szerepkörbe kényszerültek, mivel
az oroszok első két embere elképesztő
iramban haladt és féltávnál több mint
félperces előnyt harcoltak ki a favorittal szemben.
Az már 20 kilométernél egyértelmű volt,
hogy a címvédő svédek ezúttal nem
szólhatnak bele az éremért folyó harcba, miután közel két perccel voltak lemaradva.

A verseny végkimenetelét a harmadik
– már szabadstílusban futó – váltótagok szereplése határozta meg, ekkor
ugyanis a 15+15 kilométeren győztes
Simen Hegstad Krüger nem csak ledolgozta a különbséget az orosz Alekszej
Cservotkinnal szemben, hanem 16 másodperces előnnyel váltotta Klaebót a
legnagyobb rivális előtt. Mivel Krügerrel
a francia Clement Parisse bírta a lépést,
így az oroszok csak harmadikok voltak
az utolsó váltásnál.
Klaebo aztán a táv nagy részében kényelmes tempóban haladt, még a franciák záróembere, a semmilyen komoly
eredménnyel nem rendelkező Adrien
Backscheider is bírta a tempóját, viszont
ez azt eredményezte, hogy az egyéni
15 kilométeren bronzérmes Gyenyisz
Szpicov ledolgozta hátrányát. Ahogy az
orosz felért az éllovasokra, úgy váltott
nagyobb tempóra Klaebo is, így a francia leszakadt, Szpicov viszont egészen
az utolsó nagy emelkedőig tartotta magát. Ott aztán eldőlt a verseny, mert a fáradt orosz egyre távolabb került a norvégtól, aki az utolsó 300 méteren már
ünnepelhetett.
Szpicov végül 10 másodperccel maradt
el Klaebótól a célban, ahova a franciák
érkeztek meg harmadiknak.
MTI
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A Spice Girls
lemondta a nagy
visszatérést
Éjjeli szekrény
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140-es francia ágy

Dalma Konyhabútor blokk,
LED világítással

Extra rugós Fekvô: 140x200

Viktória
120-as
Tálaló
Párkány
Léccel!
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Magnéziumban gazdag ételek
A zöldségek, azon belül is leginkább a klorofilban gazdag levélzöldségek, mint a spenót, a sóska,
a kelkáposzta vagy a mángold kiemelkedően jó magnéziumforrást képeznek, ráadásul fogyasztásukkal kis energiabevitel mellett tudjuk feltölteni magnéziumraktárainkat. A különböző diófélék
és egyéb olajos magvak magnéziumban szintén igen gazdag ételek. Ebből a szempontból az egyik
legkedvezőbb a tökmag, amelyből fél csészényi fedezné a napi magnéziumszükségletet. A napraforgómag, a dió, a mandula, a kesudió, a fenyőmag vagy a pekándió ugyancsak jó eszközei a magnéziumpótlásnak. A hüvelyes növények közül a számos egyéb előnyös táplálkozási mutatóval is rendelkező szójabab az egyik legjobb magnéziumforrás.

Nincsen új év fogak 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.
EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS,

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!
Dr. med. dent. Szőke Ádám

Tel.: 0036 83 540217
E-mail: zahnialfa@live.de
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Olyan egymásnak ellentmondó állítások jelentek
meg, hogy nehéz eldönteni:
ennyire rigolyásak vagy csak
kell a PR a koncertnek.
Megvolt a nagy felhajtás,
Posh különböző igényei, aztán most meg a hidegzuhany
– már akinek -, mégsem állnak össze a fűszeres csajok.
„Nem fogok turnézni. A lányok sem fognak turnézni”
– közölte Victoria Beckham
a Vogue magazinnal szombaton, miután több újság a
hónap elején arról cikkezett,
hogy újra összeállhat a csaknem két évtizede feloszlott
lánycsapat, amely utoljára a
2012-es londoni olimpián lépett fel együtt.
A Spice Girls öt tagja, a 42
éves Mel B (Scary Spice), a
43 éves Victoria Beckham
(Posh), a 42 éves Emma
Bunton (Baby), a 44 éves Mel

C (Sporty) és a 45 éves Geri
Horner (Ginger) a közösségi médiában még egy közös
fotót is közzétett arról, amikor Geri Horner London közeli házában találkoztak, ez
volt állítólag az első közös találkozásuk 2012 óta.
Amikor a Spice Girls új terveiről, a találkozóról kérdezte a Vogue magazin újságírója, Victoria Beckham közölte,
hogy csupán ötleteltek, elgondolkodtak néhány elképzelésen.
Rendszeresen felbukkannak
hírek arról, hogy az egykori lánybanda ismét összeáll
egy koncertkörútra, ahogy
tették azt 2008-ban, amikor
az Egyesült Államokban és
Európában turnézták. Sajtóértesülések szerint Victoria
Beckham az, aki legkevésbé
akarja az újabb közös koncertezést.
zaol.hu, music feeds

Ismét színdarab
készül az Egri
csillagokból

A

Nemzeti Színház és a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes közös produkciójaként kerül
színpadra Gárdonyi Géza regénye. A hétfői próbán többen is ott voltak az
idén 50 éves film egykori
szereplői közül, és megpróbálták jó tanácsokkal
ellátni a fiatal színészeket
– hangzott el az M1 Híradójában.
A Nemzeti Színház társulata már javában próbál az
Egri csillagok tavaszi bemutatójára. A film Cecey
Évája, Venczel Vera, Jászai
Mari-díjas színésznő szerint Gárdonyi Géza története most is ugyanannyira
fog működni, mint a filmvásznon vagy a korábbi
színházi feldolgozásoknál.
A darab második felét még
nem kezdték el próbálni,

így a nehezebb részek
még hátra vannak. A darabban nagy szerepe lesz
a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek is, ugyanis
negyven táncos eleveníti
majd meg a korabeli táncokat a színpadon.
A koreográfus az ugróslegényes táncok mellett
az Égei-tenger, a Kaukázus és Kis-Ázsia néptáncait is felhasználta. A
rendező szerint a darab
generációtól függetlenül mindenkinél elő fogja idézni azokat az érzelmeket, amiket a könyv
olvasása vagy a film megnézése is kivált. Bár az
eredeti történetet kicsit
„megcsavarták”.
Az Egri csillagokat március 9-től játsszák a Nemzeti Színházban.
hirado.hu
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TUDTA?

Csapatunk erősítésére a

Frissbeton Kft.
Kaposvárra

DISZPÉCSERGÉPKEZELŐ

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

referenciaszám:
HU-2018-123281
munkatársat keres teljes időben.

A szemünk születésünktől fogva ugyanakkora
marad, viszont az orrunk
és a fülünk sosem
szűnik meg
nőni.

Feladatai:

• betonkeverőgép és rakodógép
kezelése és karbantartása,
• készletgazdálkodás és
a kiszállítások teljes körű
ügyintézése.

Elvárások:

• felhasználói számítástechnikai
ismeretek,
• elhivatottság, felelősségtudat.
• az építőipari szakmai
tapasztalat előny.
Pályázni a

www.strabag.hu/karrier
oldalon lehet.

Kapcsolat/ Információ:
KOVÁCS Imre Róbert
Mobil: +36-30/279-1722

Ezért görbe
a banán...
A kis banánok eredetileg
egyenesen a talaj felé fejlődnek, azért görbülnek
meg később, mert a Nap
irányába növekszenek.

Szibériáig űzték a telet
az orosz hagyományőrzők

Télbúcsúztató ünnepségen látták vendégül
pénteken este a meghívottakat az Agórában:
az Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete szervezte a találkozót.
A közösségépítő programokat fiatalok is rendszeresen felkeresik.
– Ez a rendezvény is hozzájárulhat a tradíciók ápolásához, a rendezvény
iránt fiatalok és idősebbek
egyaránt érdeklődőnek –
mondta Kapitány Anett,
aki Jávorszky Bendegúzzal
köszöntötte az ünneplőket.
Bábszínház, vers és ének is
színesítette a programot:
népviseletbe öltözött fiatal
leány fogadta a vendégeket, s a szokásoknak megfelelően süteménnyel várták őket.

Gokieli Szvetlana, az
Orosz Hagyományőrzők
Kaposvári Egyesületének
elnöke kiemelte: a télbúcsúztató ünnepséget 13 éve
rendszeresen megtartják.
Céljuk, hogy az orosz néphagyományokat, s a gazdag
kultúrát minél jobban megismerhessék a somogyiak, s
ebbe egyre több fiatalt próbálnak bevonni.
– Gyakoriak az összejövetelek, s persze az idén is
tervezünk majd kirándulásokat – folytatta Gokieli
Szvetlana. – Tervek szerint a nyáron a moszkvai
gyermektáncegyüttes, később egy kórus érkezik Kaposvárra, s mi a paksi csoporttal együtt júniusban
veszünk részt egy oroszországi kiránduláson.
sonline.hu

Már a héten a mozikban
a Valami Amerika 3
Hivatalosan csütörtöktől játsszák a hazai mozik, de már szerdától, Valentinnaptól vetítik Herendi Gábor akcióvígjátékát.
„Akik látták az előző két részt, ezt is szeretni fogják, de szerintem azok is, akiknek ez lesz az első Valami Amerika. Borzasztóan pörgős, nagyon vicces, sok
színészt felvonultató film, amelyen az
elővetítéseken is sokat nevettek az emberek” – foglalta össze Herendi Gábor,

a mozi rendezője, társproducere az M1
kedd délelőtti műsorában.
A Valami Amerikát 2002-ben, folytatását tíz
évvel ezelőtt mutatták be a mozik. A Valami Amerika 3-ban is látható a főszereplő
három fivér, Pindroch Csaba, Szabó Győző
és Hujber Ferenc, illetve az előző két filmben szintén fontos szerepet alakított Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja és Szervét Tibor
is. Herendi Gábor elmondta, hogy a történetben hét új karakter is feltűnik majd.

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.

Targoncavezet�ket
keres azonnali kezdéssel, akár PÁLYAKEZD�KET IS,
hosszútávú munkavégzésre Kaposvárra.

Elvárások:
� Minimum � általános iskolai végzettség
� �rvényes OKJ-s bizonyítvány
� �agy munkabírás, megbízhatóság
El�ny:
� Termel� üzemben szerzett tapasztalat
� Targoncavezet� esetében: oldalvillás targonca gyakorlat
�unkaid�rend:
� Többm�szakos munkarend
Juttatások:
� Versenyképes jövedelem
� �éren kívüli juttatási rendszer: (cafeteria, teljesítményösztönz�
prémium, mozgóbér, jelenléti prémium)
� �api üzemi étkezés
� Kedvezményes üdülési lehet�ség

Az önéletrajzokat az alábbi elérhet�ségeken
elérhet�sségeen 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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Nők adnak új lendületet a
magyar filmnek
Filmrendező nők egész nemzedéke ad újabb lendületet a
magyar filmgyártásnak - írta a
Screen International című brit
filmes szaklap a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon vasárnap
megjelent számában.
Havas Ágnes, a Magyar
Nemzeti Filmalap vezérigazgatója a lapnak elmondta,
hogy előrehaladott állapotban van Enyedi Ildikó új filmjének gyártása, amely Füst Milán Feleségem története című
regénye alapján készül, főszereplője pedig egy világsztár,
a többi között az Adéle élete 1-2. fejezet című filmből ismert francia Léa Seydoux.
A Testről és lélekről című alkotásával a tavalyi Berlinalén
a fődíjjal, Arany Medvével ki-

tüntetett és Oscar-díjra jelölt
Enyedi Ildikó új munkája mellett a forgatásnál tart Kocsis
Ágnes Éden című alkotása is,
amelyet 400 milló forinttal támogat az alap.
Februári kezdettel indul
egy harmadik női rendező,
Felméri Cecília első mozifilmjének forgatása. A magyar-román koprodukcióban készülő Spirál egy lélektani krimi
lesz, egyik főszereplője Borbély Alexandra.
Az új nagyjátékfilmen dolgozó női rendezők sorában
van Goda Krisztina is, aki várhatóan áprilisban kezdi forgatni a Teljesen idegenek című nagy sikerű olasz vígjáték
remake változatát.
mediapiac.com

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 munkavégzésre.

Elvárások:
� Középfokú végzettség
� Termelésirányítás és szervezés területén
/ hasonló munkakörben szerzett legalább 2-3 éves tapasztalat
� �elhasználói szint� számítóéépes ismeret (MS-Office)
� Kiemelked� szervez�készség, problémamegoldási képesség
� �olyamat és rendszerszemlélet
Juttatások:
� Versenyképes jövedelem
� Hosszú távú munkalehet�séé
� �éren kívüli juttatási rendszer
� Havi egyéni teljesítményfüéé� 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

Felhő szelet
Hozzávalók:
A tésztához
- 25 dkg finomliszt
- 10 dkg porcukor
- 1 db tojás
- 1 db tojássárgája
- 1 ek rum
- 1 kk szódabikarbóna
- 5 dkg margarin
- 1 ek méz
A krémhez
- 1 l tej
- 2 evőkanál finomliszt
- 2 csomag vaníliás pudingpor
- 3 db tojássárgája
- 20 dkg margarin
- 15 dkg cukor
- 2 csomag vaníliás cukor
- 0.5 l növényi habtejszín
(lehűtött)

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit gyors mozdulatokkal összedolgozzuk, két részre osztjuk, vékonyra kinyújtjuk, majd lisztezett tepsi hátán két lapot sütünk belőle.(A tepsi mérete: 36 x 25 cm)
Rövid ideig, kb 3-4 percig, és kb. 200 fokon sütjük. A felső lapot előre felkockázzuk.
A krémhez először a lisztet a pudingporral összekeverjük, hozzáadjuk a tojássárgáját, és apránként öntjük hozzá a tejet, vigyázva, hogy ne legyen csomós. Ezután tűzön sűrűre főzzük, majd kihűtjük.

Amíg hűl a krémünk, a margarint habosra keverjük a cukorral és a vaníliás cukorral. Ha kihűlt a pudingos krémünk, összekeverjük a cukros margarinnal.
Az előre lehűtött Hulala tejszínt kemény habbá verjük.
Ha ezekkel elkészültünk, az alsó tésztalapot kicsi rummal
meglocsoljuk (ez el is maradhat), majd rákenjük a sárga
krémet, erre a kemény Hulala habot. (A krémeket szépen, formásan simítsuk el.) Az előre felkockázott tésztalapokat rátesszük a tetejére és porcukorral meghintjük.
Hűtőben legalább egy éjszakát állni hagyjuk.
.
Jó étvágyat!

