Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

KAPOSVÁR és körzete
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az extrém hideg
megterheli a szervezetet

Az extrém hideghullám nagyon megterheli a szervezetet – mondta Pintér Ferenc
meteogyógyász az M1 aktuális csatornán szombaton.
Különösen veszélyesnek
nevezte, hogy a kifejezetten
enyhe tél után jön a hidegbetörés, így az átlagosnál jobban megviseli majd az embereket. Hozzátette, az erős szél
tovább rontja a hőérzetet.
A szakértő szerint a keringési problémákkal, illetve a
magas vérnyomással küzdők
esetében gondot okozhat,
hogy a drasztikusan csökkenő hőmérséklet miatt az erek
beszűkülnek, emelkedik a vérnyomás, ami megterheli a szívet. Az extrém hideg erősíti

azokat a folyamatokat is, amelyek a trombózisveszélyt növelik, valamint kedvezőtlenül
befolyásolja a görcsös panaszokat, így a koraszülések száma is emelkedhet – mondta.
Az egészséges emberek is
sokkal fáradékonyabbak lehetnek, a legyengült immunrendszer miatt nő a fertőzésveszély, illetve romlanak
a reflexek, és ez a balesetveszélyt is növeli.
Pintér Ferenc arra is felhívta
a figyelmet, hogy nagyon hideg időben nem szabad tartósan a szabadban lenni, rövid
idő alatt kialakulhatnak fagyási sérülések.
MTI

Sasokat vetnek be a
drónok ellen
Sasokat vet be a jövőben a légtérben
repülő nemkívánatos drónok ellen a
genfi rendőrség. Két ragadozómadár
már idén szolgálatba áll - közölte a
hatóság szóvivője.
Mivel a sasok vadon élő állatok, a vállalkozás sikere nem garantált. Az újszerű módszerről először a Le Matin
Dimanche című nyugat-svájci napilap számolt be.

A madarakat arra tréningezik, hogy
„vadásszák le” a drónokat.
Hasonló tapasztalatokkal már rendelkeznek külföldi hatóságok, például a francia hadsereg. A holland
hatóság viszont például azért függesztette fel a sasok drónok elleni
bevetését, mert az állatok túlságosan engedetlenek.
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

K E R E S Ü N K

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000-200 000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
/nyugatimelo

Nápolyban egy
euróért árulják
a hógolyókat
Havazásra ébredt Nápoly és
térsége. A ritkán eső hó megbénította a tömegközlekedést,
a vasúti forgalmat és néhány
órára lezárták a Capodichino
nápolyi repülőteret.
Róma után Nápolyt is hótakaró
fedte be kedden. A dél-olaszországi városban zárva tartanak
az iskolák és a hivatalok is. Hó
fedi a Vezúv vulkánját is, eközben a nápolyi piacon tréfából
egy euróért árulják az előre
megformázott hógolyókat.

IMPRESSZUM

Miért trailernek
hívják a
mozifilmek
előzeteseit?
Az angol „trailer” szó utánfutót jelent. De ha a moziban
a filmek előtt vetítik, miért
hívják utánfutónak? Ennek
az az oka, hogy kezdetben a
mozikban a trailereket a filmek után vetítették. De mivel sok néző rögtön a film vége után elhagyta a mozit, a
trailereket hamar áttették a
www.jobmotive.hu
filmek
elejére.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

AZ AUTÓIPARBA

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140 000 Ft-tól

nettó

próbaidő után akár

140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

200 000 Ft-ig

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

nettó

+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

Több műszakos munkarend

06 70 315 8492

06 70 639 9920
/nyugatimelo

www.jobmotive.hu
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szerint
az eredmények
Mediaworks Hungary Zrt.
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speciális védelmet
Felelős vezető:
kellene
biztosítania
Horváth Gábor
Ferenc a korallzátonyok
és a környenyomdavezető
ző szigetek
számára,
hogy
A lap ingyenes.
Megjelenik
30.000
példányban
megóvja
őket
az emberi
Kaposvár és körzete
tevékenységre
visszaveKaposvár,
Böhönye, Hetes, Igal,
Juta,
Kadarkút, Kaposfüred, Kaposmérő,
zethető Kiskorpád,
pusztulástól
és
Kaposszerdahely,
Mernye,
Nagyatád, Nagybajom, Szenna, Taszár,
a turizmus negatív hatáToponár, Kaposfő, Kaposújlak,
Somogyaszaló
saitól.
közigazgatási területén.
Terjeszti a DMH Magyarország Kft.

sonline.hu

A Szerkesztőség fenntartja magának a
jogot az olvasói levelek tartalmának
szerkesztésére és közlésére.

/nyugatimelo

A Rolling Stones 11 új
európai helyszínnel
toldotta meg
turnéját
A Rolling Stones No Filter cíMick Jagger, Keith Richards,
mű turnéja újabb 11 európai Charlie Watts és Ronnie Woállomását jelentette be hétfőn od 2016-ban Közép- és DélAmerikában turnézott, Haaz együttes honlapján.
vannában is színpadra álltak.
legendás brit ze- 2017 őszén indították el No
nekar május 17. Filter című turnéjukat, melyés július 8. kö- nek keretében szeptemberzött fellép Íror- ben és októberben 13 euszágban, Nagy-Britanniában, rópai helyszínen léptek fel,
Németországban, Franciaor- például Hamburgban, Münszágban, Lengyelországban chenben, Zürichben, Barceés Csehországban. A koncert- lonában, Amszterdamban és
helyszínek között van Dub- Párizsban is. A koncerteken
lin (május 17.), London (május a veterán rockerek európai
22.), Manchester, Edinburgh, rajongóiknak sok klasszikus
Cardiff, Marseille és Varsó. A slágerüket játsszák, köztük
cseh fővárosban, ahol elő- a Gimme Sheltert, a Paint it
ször 1990-ben koncertezett, a Blacket, a Jumpint Jack Flasht
Prága-Letnany repülőtéren jú- és a Brown Sugart is, ám minlius 4-én lép fel az együttes. A den estére tartogatnak megjegyek március 9-től vásárolha- lepetésdalt is. A Rolling Stones
tók meg, a jegyárak a csehor- 2016-ban 11 év szünet után
szági koncertre 1900 koroná- adta ki 23. stúdióalbumát. A
tól (24 ezer forinttól) indulnak. Blue & Lonesome című lemezJúnius 22-án a berlini Olimpi- zel a zenekar bluesos gyökereai Stadionban, június 30-án a ihez tért vissza.
stuttgarti Mercedes Arénában
ad koncertet a banda.
MTI

A

Több ezer éves, megkövesedett korallok egyedülálló együttesére bukkantak
a kutatók a közép-vietnami Quang Ngai tartománytól 30 kilométerre
fekvő Ly Son-szigetnél.
Az ázsiai ország földtudományi és ásványi erőforrásokkal foglalkozó intézetének munkatársai a
sziget északkeleti partvonala mentén fedezték fel
a 4-6000 éves megkövesedett korallzátonyokat
mintegy 20 ezer négyzetméternyi területen.
A partvonal 400 kilométeres szakaszára kiterjedő
zátonyegyüttes, amelynek néhány koralltömbje
a parton van szétszóródva, a Coi Xay nevet kapta,

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

Több ezer éves
korallokra
bukkantak

A zátonyokból vett mintákat nemzetközi laboratóriumokba küldték szét,
hogy megállapítsák az ősmaradványok korát, felépítését és tudományos
nevét.

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE
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Állás
Kaposváron ügyfélszolgálati
munkatársat keresek. Érdeklődni: 30/927 3108
BETANÍTOTT dolgozókat
keresünk Győr-MosonSopron megyei partnerünkhöz. Magas bér, ingyenes
szép szállás, utazás térítés.
06/30-511-4219.
KFT.keres azonnali kezdéssel CO-hegesztőket és szerkezet-lakatosokat Nagykanizsára. Nettó:1500.-Ft. órabér.
Szállítás, szállás, napi előleg
megoldott. 06/30-681-9655.
Operátori, könnyű fizikai munkalehetőség. Fix alapbér és béren
kívüli juttatások. Jelentkezni a 06-20-3301072 és 06-202419152 számokon lehet.

Apró
Ingatlan

Keresünk németországi munkavégzésre, gépszerkezet-gyártási területre élhajlítóst, lézervágóst, CO és AWI hegesztőt, valamint hegesztő robotra CO hegesztőt. Betonacélfeldolgozási
területre gépkezelőt, darukezelőt, rakodót és betonacél hegesztőt. Tel.:
06-30/6010-688.)
Munkatársat keresünk autóalkatrész számítógépes rendszerű raktározására a nagyberki autóbontó telephelyére.
Karosszérialakatos és autószerelő végzettség előny. Önéletrajzokat a berkibonto@gmail.
com címre várjuk.
Segédmunkásokat keresünk!

Jelentkezéseket a 30/6473270-es telefonszámon vagy
a hr@nivovas.hu e-mail címen
várjuk!
TÉGLA ELADÓ Kaposváron! Kisés nagyméretű bontott tégla
eladó. 06-30/2097-956
Palackot vásárolok (PB, ipari
gáz). Tel.: 06-20/368-1233
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-

gos gépeket, élhajlítót, fúrógéKaposváron Irányi D. utcában
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz25 nmes udvari házrész eladó!
tőt, műszerészesztergát, marógéTel.:70/271-1577
pet, kompresszort, invertert, kis
Keresek eladó balatoni vízközeli
gépeket. 0670/624-5475
ingatlant. Tel.: 30/6007880
Jármű
Kiadó

Keresek hosszútávra kiadó 2
szobás bútorozatlan, erkélyes
lakást 4 emeletesben, központi fűtéses házban, olcsó rezsivel,
csendes nyugodt környezetben.
Érd.: 06/70-542-8818

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Simson motort vásárolnék, más
régi motor, üzemképtelen is érde-

kelhet. 06-20/351-3711
Kaposváron 33 nmes gázfűtéOk t a t á s
ses bútorozott udvari lakás nem
eladó,
Boltvezedohányzónak kiadó! 35 000 + Bolti
REZSI + két havi kaució! Tel.: tő, Szakács, Cukrász, Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglá20/327 4494
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Szolgáltatás
Aranykalászos Gazda OKJ tanfoKöltöztetés háztól-házig kis és
lyam. 06-70/637-4750. www.
nagy kocsival is. Tel.: 30/947minervakft.hu (E-000909/2014/
4201; 82/310-826
A001-A011)
Fuvaroztat? Költöztet? SzállíAranykalászos gazda tantat? Tibire mindig olcsón száfolyam Kaposváron. Ár: 180
míthat! Tel.: +36 82/823-958;
000 Ft. Tel.:06-30/310-8934
06/30/956-7015
E:00846/2014/A001-A00122
Vegyes

Digitális megoldások
a sikeres vállalkozásokért

Ismét digitális workshopra hívta az online
megoldások iránt érdeklődő vállalkozásokat a
Google és a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
A résztvevők megtudhatták milyen lehetőségeket rejt az internet a
vállalkozások számára,
valamint azt is, miként lehet profitot termelni a világhálón.
Balog Gábor, a Google
Magyarország munkatársa beavatta a somogyi kis-

és közepes vállalkozások
képviselőit a digitális marketingstratégia kialakításának rejtelmeibe. Valamint tanácsokat adott
arra, hogyan előzzék meg
a konkurenciát a virtuális
tér kínálta lehetőségekkel.
A kaposvári workshop
egy országos projekt része, amellyel a Google
Magyarország
célja,
hogy bekapcsolja a kisés közepes vállalkozásokat a digitális felzárkóztatásba. Ez azért is
szükséges mert a statisztikai adatok alapján a

kkv-k 56 százaléka nem
rendelkezik honlappal,
30 százalékuk nem fejleszti magát, nem áldoz
pénzt és időt a marketingre, Magyarország az
európai tagállamok ös�szehasonlításában pedig
a sereghajtók között foglal helyet.
A SKIK egyik legfontosabb feladatának tekinti e statisztika javítását:
a vállalkozások digitális
felkészültségének elősegítését, több eszközzel is.
sonline.hu

Elárverezik James Dean
piros dzsekijét
Akár 600 ezer dollárért (150 millió forintért) is akadhat vásárló a hatvanhárom éve elhunyt filmsztár, James
Dean piros dzsekijére.

A

ritka relikviát a Palm Beach
Modern Auctions bocsátja árverésre a napokban.
Dean a Haragban a világgal című filmjében viselte a nevezetes
műszálas dzsekit fehér pólóval és kék
farmerrel. A kollekciót az aukciósház
ki is állította az árverés előtt. Rico
Baca, az aukciósház társtulajdonosa
elmondta: a különleges darab az 50es évek jellegzetes korszakát idézi fel.
Dean 1955 szeptemberében autóbalesetben vesztette életét, egy hónappal a Haragban a világgal premierje

előtt. Mivel fiatalon hunyt el, és addig
csak három filmet forgatott, a vele
kapcsolatos tárgyi emlékek népszerűek a gyűjtők körében. Baca hozzátette: nem tudja, hány hasonló dzsekit szereztek be a forgatásra. Ám az a
darab, amelyre a héten licitálni lehet,
korához képest jó állapotú. A becslések szerint 400-600 ezer dollárért
(100-150 millió forintért) is elkelhet.
MTI
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Megszüntetni nem,
de lassítani lehet
a klímaváltozást

A világ
Ha túl sok
legkisebb
répát
medúzája a
adnak
legmérgezőbb
a lónak...
Ha túl sok sárgarépával etetik a lovat, szőre narancssárgás lesz. Ez
azonban csak napi 1,5 kilogrammnál több répatakarmány adásakor fordul elő. Ha a mennyiséget
csökkentik, visszatér a ló
szőrzetének eredeti színe.
Ez a jelenség az embereknél is megfigyelhető: ha
valaki rendszeresen túl
sok sárgarépát eszik, bőre sárgás vagy narancsos
árnyalatot vesz föl. Ehhez
azonban hónapokig minimum napi fél csésze répát
kéne ennünk.

Az Ausztrália keleti parti vizeiben honos körömhegynyi
méretű
Irukandzsi halásos csípése ellen nincs ellenszer, ami már 5 perc elteltével hányingert, hányást
és egész testre kiterjedő
éktelen fájdalmat okoz.
Csípésétől áldozata két
hétig is kínok között vergődhet, mire végez vele
a méreg. Az áttetsző gyufafej nagyságú haranggal rendelkező kockamedúzát nehéz kiszúrni
a vízben, ráadásul tapogatói 1 méter hosszúak is
lehetnek.

A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2018 áprilisától:
pincér / szakács / szobatakarító / segédmunkás /
kertész / uszodamester / uszodatakarító / londiner /
szállodai recepciós (német- és angolnyelv-tudással)
Biztosítunk: nagyon kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást,
szállást 2 ágyas szobákban. Jelentkezés: fényképes önéletrajz
küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

Vicc-turmix
KGB
Csörög a telefon a KGB központjában:
- Szeretném bejelenteni, hogy
Igor Szergejevics a rendszer ellensége. Gyémántokat rejteget
a tűzifájában!
A KGB azon nyomban kiszáll
Szergejevics házához, felforgatják a pincét, gyémántokat nem
találnak. Hogy biztosak legyenek
a dolgukban, egyesével átnézik
a tűzifát, sőt mindegyiket széthasogatják, hátha azokban rejtették el a gyémántokat. Mivel
semmit sem találnak, elnézést
kérnek, majd elvonulnak.
Kis idő múlva csöng a telefon
Igor Szergejevicsnél:
- Halló, Igor?
- Igen.
- Volt nálad a KGB?
- Igen.
- Felvágták a tűzifát?
- Igen.
- Akkor most te telefonálsz, fel
kéne ásni a kertemet...
Iskola
- Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, amikor a
tanítónéni kérdést tett fel!
- Nagyon ügyes vagy Pistike! És
mi volt a kérdés?
- Ki törte be az ablakot?

Megszüntetni nem lehet, de
sokat tehetünk érte, hogy
lassítsuk a folyamatot. A
klímaváltozásról tanácskoztak kedden a Móricz
Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskolában. A
vetélkedő győztese pedig
százezer forint támogatást
kapott, amelyet osztálykirándulásra költhetnek

A

k l í m av á l t o z á s
természetes folyamat, csak ütemét tudjuk befolyásolni – kezdte előadását
Szegvári Zoltán. A DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre Somogy megye
természeti értékeit is bemutatta. Beszélt a diákoknak a fehér gólyáról, a sarlós
fecskéről, de a pókbangóról is, amely fokozottan védett növény és a kosborfélék családjába tartozik.
Keszthelyi Sándor egyetemi docens az idegenhonos kártevők magyarországi megjelenéséről beszélt,
Mohácsi Balázs, a Zöldszívvel Egyesület elnöke pedig
a tudatos vásárlásra, a szelektív hulladékgyűjtésre és
a komposztálásra hívta fel
a fiatalok figyelmét.
Torma Sándor, a Móricz
Zsigmond Mezőgazdasági

Szakközépiskola igazgatója szerint nagyon fontosak
ezek az előadások, mert felhívják a diákok figyelmét arra, hogy mit tehetnek meg
környezetükért. Hozzátette: az iskolában a műanyag
és az étel hulladékot gyűjtik külön. Lévai Fanni tanuló szerint sok új ismeretet
tudtak meg az előadásokon.
Szerinte a szelektív gyűjtéssel és az elektromos autók
használatával nagy mértékben csökkenthető a környezet megterhelése. Úgy véli:
a visszatelepített madarak
pedig segíthetnek a klímaváltozás következtében
megjelent új kártevőkkel
szemben.
A Somogy Megyei Önkormányzat „Klímastratégiák
kidolgozásához kapcsolódó
módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” projektjének
rendezvényét Huszti Gábor,
a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.
Négy csapat vett részt a vetélkedőn, melynek győztese a 9. B osztály egyik csapata lett. A nyertesek jutalma
százezer forint támogatás,
melyet az osztálykirándulás költségeinek fedezésére fordítanak majd.
sonline.hu
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Kaposvári
Villamossági
Gyár Kft.

KVGY Kft
felvételre keres:
esztergályos/marós
villanyszerelő
gépbeállító
CNC gépkezelő
munkatársakat
egy és két műszakba
valamint
betanított galvanizáló
munkatársakat
extra bérkiegészítéssel
3 műszakba.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sebestyen.monika@kvgy.hu
email címen vagy
a portán leadott önéletrajzzal lehet
2018. március 20-ig.

Redônyakció!

Tetőjavítás, felújítás
,
ajtó, ablakcsere,
gipszkartonozás
.
Kérje ingyenes
árajánlatunkat!

�ed�ny, reluxa,
szalagfüggöny, na�ellenz�

Minőség, garancia.

50-60% kedvezménnyel.

Kreatinf Bt. Kaposvár

Nyugdíjasoknak további kedvezmény.

Te l.: +36 30/893-56-21

Tel.: 82/416-888;
85/450-396; 06-30/620-8258

Ehető kanalakat gyártanak
Egy indiai cég, a Bakeys Foods ehető kanalat gyárt. Az USA-ban csak
műanyag kanálból évente 40 milliót dobnak ki, az indiai gyártó a műanyaghulladék mérséklésére találta
ki a biológiailag 10 nap alatt lebomló evőeszközöket. Ha valakinek az ét-

kezés után a kanál elfogyasztására is
gusztusa lenne, nyugodtan megteheti, ugyanis teljesen természetes étkezési alapanyagokból készültek: rizsből,
búzából és cirokból. Sőt a natúr mellett vannak ízesített kanalak is: cukros,
gyömbér-fahéjas, gyömbér-fokhagy-

más, kurkumás, zelleres, menta-gyömbéres, répa-céklás és borsos. Az áruk
viszont egyáltalán nem boros: 100 darab kanál 4 dollárba, azaz 1000 forintba kerül. Hamarosan pedig ehető késeket, villákat, pálcikákat és poharakat
is piacra dobnak.

Kaposváron erősíti
kapcsolatait a szigetország

A Brexitről tartott előadást a Kaposvári Egyetem hallgatóinak Caitlin
Jones, a Brit Nagykövetség megbízott ügyvivője. A diplomata meglátogatta a Rippl-Rónai Villát, ezt
követően a sajtó kérdéseire is válaszolt. Kérdésünkre elmondta: célirányosan érkezett a somogyi megyeszékhelyre. – Magyarország sokkal
több a fővárosnál – mondta Caitlin

Jones. – Ezért igyekszem a lehető
leggyakrabban eljutni Budapesten
kívül más városokba is. Szerettem
volna az ország ebbe a részébe is
eljutni, egy közepes méretű városba, mint Kaposvár.
Caitlin Jonesnak Kaposvár gazdasági helyzetét Borhi Zsombor alpolgármester mutatta be, aki elmondta: fontosak a városnak a
nemzetközi kapcsolatok. – A város
gazdasági helyzetét és fejlesztéseit
is áttekintettük – mondta az alpolgármester. – Természetesen Kaposvár várja akár a brit befektetőket is
úgy, mint más országokból is.
Caitlin Jones kifejezetten érdekesnek találta Kaposvár Smart City el-

képzeléseit. – A nagykövetségen
is fut egy hasonló kezdeményezés
– hívta fel a figyelmet a brit diplomata. – Ezért, ha visszatérek Budapestre megbeszélem a kollégákkal,
hogy tudunk ebben együttműködni.
A helyettes brit nagykövet azt
mondta: az ehhez hasonló látogatások nagyon fontosak az Egyesült
Királyságnak, a közelgő Brexit miatt pedig még inkább. Ezzel kapcsolatban kérdésünkre Caitlin Jones
elmondta: a szigetországban élő somogyiaknak sem kell aggódniuk a
kilépés miatt. – A brit kormány számára már a kezdetektől prioritás
volt, hogy az országban élő euró-

A hópárduc nem öl embert
A többi nagytestű vadmacskával ellentétben, a mai napig nem tudunk olyan
esetről, amikor egy hópárduc embert
ölt volna.
1940 óta csupán két olyan esetet jelentettek, mikor hópárduc emberre támadt,
azonban egyik sem volt halálos kimenetelű. Pedig a ragadozók között is kimagasló teljesítménnyel rendelkezik:
100-130 centiméteres hosszúságával és
35-55 kilogrammos súlyával akár nála 3x
nagyobb állattal is egycsapással végez.
Kedvenc prédái: a szarvasok, vaddisz-

nók, vadjuhok, vadkecskék. 16 méteres
távolságot is át tud ugrani, ezzel egyedülálló a macskafélék sorában. Nagyjából akkora, mint egy nagyobb testű kutya, élethosszuk is hasonló (10-12 év), de
a fogságban élő hópárduc akár 21 évig
is élhet.
Valószínűleg jobban fél az embertől,
mint mi tőlünk, inkább rejtőzködik. Nem
is csoda, hiszen az orvvadászok értékes
bundájuk miatt az elmúlt 20 évben 20
százalékukat kiirtották. Mára mindössze
6000 vadon élő hópárduc van a világon,
főként Közép-Ázsia hegyvidékeiben.

pai és magyar állampolgárok jövőjére megnyugtató megoldást találjon – fogalmazott a diplomata. – A
magyar munkavállalók nagyon fontos szerepet játszanak a brit gazdaság fejlődésében és nagyra értékeljük a munkájukat. Természetesen
senkinek sem kell elhagynia az országot, továbbra is szívesen látjuk

őket.A napokban megjelent brit bevándorlási statisztikákra – melyek
szerint kevesebb magyar érkezett
tavaly az országba és több távozott,
mint egy évvel korábban – Caitlin
Jones azt mondta: ha valaki vissza
akar térni hazájába, természetesen
azt is megtehetik, ez a saját döntésük.
sonline.hu

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
HÁZIKEDVENCEKNÉL,
hogy megelőzzük a kóbor állatok elszaporodását.
Január, február hónapban kutyák és macskák esetében
30-50% KEDVEZMÉNY műtéti díj árából!

BETEGELLÁTÁS HÁZNÁL!
VESZETTSÉGOLTÁS,
CHIPEZÉS: 3500 FT,
MŰTÉTRE SZÁLLÍTÁS.
Vállaljuk problémás állatok kezelését,
védőoltását belövéssel!

Az akció időtartam: 2018. február-március

Városnézésen és szakmai találkozókon vett részt a brit nagykövetség megbízott ügyvivője Kaposváron. Caitlin Jones a Rippl-Rónai
Villa Látogatóközpontjában tartott
sajtótájékoztatón beszélt a közös
kapcsolatok építéséről.

KAPOSVÁR, HUNYADI U. 5. Tel.: 82/416-714
www.drgipper.hu • 30/946-7352
SÜRGŐS ESETBEN ÜGYELETIS ELLÁTÁSI LEHETŐSÉG
Rendelési idő: H-P: 9.00-19.00, Szo.: 10.00-12.00
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A nílusi
krokodil
akár...
A nílusi krokodil akár két
óráig is kibírja levegővétel nélkül a víz alatt, amíg
az áldozatára vár.

Utolsó koncertjeire
készül Joan Baez
Karrierje utolsó „formális”
koncertjeire készül Joan Baez
amerikai folkénekesnő.
A tervek szerint a pénteken kezdődő Fare Thee Well
Tour kiegészítéseként szeptember 11-től november közepéig 30 amerikai és kanadai koncertet ad, köztük a
New York-i Beacon Theatreben és a countryzene fellegvárában, a Tennessee állambeli Nashville-ben. Utoljára
november 17-én, a kaliforniai Oaklandben lép színpadra
– közölte Facebook oldalán a
77 éves énekesnő.
A Fare Thee Well Tour európai része pénteken kezdődik
Svédországban, Stockholmban. Joan Baez több tucatnyi
helyen lép fel, egyebek mellett Dániában, Norvégiában,
Nagy-Britanniában, Olaszországban, Franciaországban és
Németországban. A Magyarországhoz legközelebbi koncerthelyszínek Pozsony március 29-én és Bécs július 25-én
és 26-án.

Pénteken jelenik meg legújabb, Whistle Down The
Wind című lemeze is. A 60as évek lelkiismereteként és
hangjaként emlegetett énekesnő legutóbb 2008-ban
adott ki lemezt Day After
Tomorrow címmel.
A mexikói származású Joan
Baez tiltakozott a vietnami
háború ellen, kiállt az erőszakmentességért. Börtönbe is vonult, mert nem volt hajlandó
adót fizetni és ezzel hozzájárulni az Egyesült Államok hadi kiadásaihoz. Felszólalt és
tüntetett a Tienanmen téri
vérengzés ellen is.
Az énekesnő, akinek előadásában olyan híres, több nemzedék számára is fogalommá
vált dalok hangzottak fel, mint
a Farewell, Angelina, a Joe Hill,
a We Shall Overcome, a Saigon
Bride vagy a Sir Galahad.
2006-ban napokig egy Los
Angeles-i park egyik fáján élt,
hogy megmentse a növényt a
kivágástól a többi ott álló fával együtt.
sonline.hu

Még kérhető
a postázás
Akinek nincsen ügyfélkapuregisztrációja és tavaly egyéni
vállalkozó sem volt, idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez
nem kell mást tenni, mint adóazonosító jelet és a születési
dátumot tartalmazó kérelmet
eljuttatni a NAV-hoz március
19-éig.
A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti az szja-bevallás tervezetét
azoknak, akikről munkáltatói,
kifizetői adattal rendelkezik. Az
adóbevallási tervezet postázása 2018. március 19-én éjfélig
kérhető. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen
2018. április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.
A kérelmet benyújtani az
alábbiak szerint lehetséges:
SMS-ben a 06 (30) 344-4304-es telefonszámra, a NAV
honlapján elérhető webűrlap
(www.nav.gov.hu/eszja/eszja)
kitöltésével, telefonon a 1819es Infóvonalon, a NAV előzetes regisztrációt és azonosítást igénylő Ügyfél-tájékoztató
és Ügyintéző Rendszerén keresztül, az ingyenesen hívható 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon, postai úton kötetlen
levél formájában, a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVKnyomtatványon, személyesen
a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben
a formában: SZJA{szóköz}
adó a zonosítójel{s zóköz}
ééééhhnn. Egy telefonszámról bármennyi adóazonosító
jelre igényelhető a tervezet
postázása.
Annak sem kell aggódnia,
aki esetleg lecsúszik a 2018.
március 19-ei határidőről,
ugyanis 2018. május 22-ig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási
tervezetének kinyomtatását.

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Nálunk is egyre
népszerűbb az
alkoholmentes sör

Tavaly 25 százalékkal
114 ezer hektoliterre nőtt
az alkoholmentes sörök
fogyasztása Magyarországon a Magyar Sörgyártók
Szövetségének előzetes
adatai szerint, vagyis csaknem 23 millió korsóval fogyott e változatból. Igaz, a
mennyiség így sem éri el a
hazai sörpiac 2 százalékát.
Schillinger Attila, a sörszövetség igazgatója arra
számít, hogy e termékcsoport értékesítése az idén is
töretlen lesz. Mint a Világgazdaságnak elmondta, a
műszaki fejlődés lehetővé
teszi, hogy valóban sörízű
alkoholmentes sörök készüljenek.
Nemzetközi trend az alkoholmentes sörök térhódítása, a CNN Money
szerint már 2016-ban 5
százalékos növekedést
jósolt e kategóriának az
Euromonitor International, míg a teljes sörpiac kicsit zsugorodott. A legnagyobb amerikai sörgyártó
azt várja, hogy 2025-re a
teljes portfóliója 20 százalékát teszik ki az alacsony
alkoholtartalmú vagy al-

koholmentes sörök. Szakértők szerint azok keresik
ezt az italtípust, akiknek
az életmódjába ez illik, de
nem akarnak lemondani a
sörről.
A The New York Times is
felfigyelt rá, hogy a német
téli olimpiai csapat sportolói előszeretettel választották Pjongcsangban az
alkoholmentes sört. A lap
által idézett 2009-es kutatás során a Müncheni Műszaki Egyetemen
maratonfutóknál
vizsgálták a verseny előtti és
utáni alkoholmentes sörfogyasztás hatását. Arra jutottak, hogy a söröző futóknál kevesebb gyulladás
és felső légúti megbetegedés lépett fel, és ők gyorsabban is regenerálódtak.
A kedvező hatásokat a kutatók elsősorban az alkoholmentes sörben fellelhető polifenolok magas
koncentrációjának tulajdonították. A globális piac 43 százalékot nőtt 2011
és 2016 között, ma már
négyszázféle alkoholmentes sör kapható.
sonline.hu
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A Biztos Pont Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezet
a kaposvári OBI-ba keres

nyugdíjasokat
árufeltöltésre

rugalmas munkaidőben,
napi 4-6-8 órában
vállalt napokra.
Bér: br.

900 Ft/óra+pótlékok.

Jelentkezés:
06-20-493-2696

TUDTA?
Az emberek 95%-a ír
szöveges üzenetek
formájában olyat, a
mit képtelenek lennének
személyesen
kimondani.

Melegrekord New
Yorkban, hóviharok
és tornádók a középnyugati államokban
Melegrekordot mértek
szerdán New Yorkban, miközben az Egyesült Államok középnyugati tagállamaiban hóviharok dúlnak
és tornádók pusztítanak.

R

ekord meleget, 24,4 Celsius-fokot mértek szerdán
délután New York Manhattan negyedében – jelentette
be az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat.
Utoljára 1930-ban volt
ilyen meleg február 21-én:
akkor 20 Celsius-fok volt.
A meteorológusok szerint ez a tavaszias időjárás
egész februárra rekord hőmérséklet, utoljára ugyanis
1985-ben mértek az év második hónapjában 23,88 Celsius-fokot.
A tavaszias időjárás az
Egyesült Államok egész
északkeleti partvidékére
jellemző, miközben a középnyugati és déli államokban

hóviharok dúlnak, jégeső
zuhog, Texas északi vidékein
pedig tornádók pusztítanak.
Viharzóna vonul végig a középnyugati szövetségi államokban, Oklahomában, Coloradóban,
Kansasben, Missouriban,
Iowában, Minnesotában,
Észak-Dakotában és Wisconsinban. Áradnak a folyók Illinoisban, Indianában
és Michiganben, mindenütt
árvízriadót adtak ki a helyi
kormányzók. Áradásra számítanak Arkansas és Texas
államokban is.
A Nagy Tavak környékén
havazik, vagy ónos eső esik,
a Huron és a Michigan tavak
környékének hídjait lezárták
a forgalom elől.
Arkansas államban a meteorológusok előrejelzései
szerint akár 10-15 centiméteres csapadék is várható.
Wisconsinban és Missouriban sok településen szüneteltetik az oktatást.
MTI

Áramkörré
alakították a DNS-t
amerikai tudósok
A DNS-molekula, amely az egysejtűektől kezdve az emberig minden élő szervezet genetikai programját tartalmazza, sokoldalúsága miatt is egyedülálló. A kutatók most azt fedezték fel, hogy önépítő és áramvezető képessége miatt rengeteg célra ideális, többek között apró elektromos áramkörök és
számítástechnikai eszközök, nanoméretű robotok készítésére.

Az Arizonai Állami Egyetem, a New York-i Egyetem és a Duke Egyetem kutatói olyan DNS-áramkört
alkottak, amelyik képes megszakítani és összekapcsolni az áramot, nagyjából mint egy adapter, amel�lyel többféle eszközt is csatlakoztathatunk a fali konnektorhoz.
Nongjian Tao, a Nature Nanotechnology című
szaklapban megjelent tanulmány társszerzője régóta azon dolgozik, hogy a DNS stabilabban és hatékonyabban tudja szállítani az áramot.
„Jó ideje kutatjuk a DNS áramvezető képességét.
Az áram megszakítása és összekapcsolása a hagyományos áramkörök alapvető tulajdonsága, ezt akarjuk utánozni a DNS-sel. Az áram elosztása a három
vagy több végpontú DNS-szerkezetekben nehéz,
mert a töltés a kapcsolódási pontokon gyorsan elillan”– mondta Tao.

Égetett pirítóst
használtak
fogtisztításra
A 18. századi Európában
elterjedt fogápolási recept volt az elégetett és
morzsává aprított kenyeret fogtisztításra használni. Voltak, akik hamuval
kevert sóval tisztították
fogaikat, de porrá zúzott téglaport is használtak erre a célra.

A tanulmányban a DNS egy speciális formáját, a
G-kvadruplexet (G4)használták, amely kettő helyett
négy spirált tartalmaz.
„Úgy oldottuk meg a problémát, hogy az áram az
egyik oldalon, a két kettős spirál egyikén érkezhet
be és a másik oldalon, a másik kettős spirál egyikén
távozhat, ezzel látványosan javult az áramvezető képessége” – magyarázta Zhang Peng, a Duke Egyetem kutatója.
Ez lehetővé tette, hogy első alkalommal alkossanak hatékonyan áramvezető útvonalat a négyspirálú
DNS és a kettős fonatú vezetékek között.
„Ez volt az első lépés, ami szükséges volt ahhoz,
hogy kizárólag DNS-ből álló szerkezetben áramot vezethessünk. Valószínű, hogy a következő lépések működő nanoelektronikai eszközök sikeres kifejlesztéséhez vezetnek” – mondta a kutató.
sonline.hu

TOPONÁRI GAZDABOLT
Kaposvár, Toponári út 33. • 06/20/437-4929

Akkumulátorok széles választéka,
motor akksitól a kamionig.
Varta, Perion, Electric Power

MÁRCIUSI AKCIÓ
Perion 55Ah akkumulátor 18.500, Ft • Ioncserél víz 2-5-10 l kiszerelésben
Ioncserél víz 20 l 1840,- Ft • Illatosított vasalóvíz 2 l 240,- Ft

TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉKOK, FAGYÁLLÓK
Az akció 2018. 03. 31-ig, illetve a készlet erejéig tart. A feltüntetett árak az Áfá-t tartalmazzák.
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Jennifer Lawrence:
Magyar vagyok
A színésznő annyira szereti
Budapestet, az embereket
és a kultúrát, hogy mindenképpen itt szeretné forgatni
a Vörös Veréb című film második részét, ha lesz.
Eredetileg úgy volt, hogy
Budapesten készít interjút
Jennifer Lawrence-szel, a
Vörös Veréb (Red Sparrow)
kapcsán Návai Anikó, de végül Londonban találkoztak.
Már mondtam neked, magyar vagyok és Budapest
az otthonom – rukkolt elő a
meglepő kijelentéssel a gyönyörű színésznő, mire még
a sokat látott riporter, Návai
Anikó is felkapta a fejét meglepetésében. „Rajongok Bu-

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.

dapestért, el sem tudod
képzelni, mennyire. Folyton
azon viccelődtünk, ha lesz
ennek a filmnek második
része, akkor azt Budapesten
forgatjuk, mintha Los Angeles lenne. Általában ugyanis fordítva van. Mindannyian
remekül éreztük magunkat.
Az emberek imádni valóak,
a kultúra különleges, a város
gyönyörű. Imádom!”
sonline.hu

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

olasz minestrone leves
Hozzávalók:
• 1 fej vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 2 sárgarépa
• 1 fehérrépa
• 10 dkg borsó
• 10 dkg konzerv fehérbab
• 3 szálszeller
• 1 póréhagyma
• negyed fej kelkáposzta
• negyed brokkoli
• negyed karfiol
• 1 csokor petrezselyem
• 1 csokor bazsalikom
• só, bors
• olívaolaj
• 1 tk szárított bazsalikom
• 1 tk szárított oregánó
• 1 tk szárított majoranna
• 1.5 liter alaplé
• parmezán

Elkészítés:
A kockára vágott vöröshagymát és fokhagymát egy
kevés olívaolajon üvegesre pároljuk, majd megpörgetjük rajta a répákat, az angolzellert és póréhagymát.
Egy nagy csokor bazsalikomot és petrezselymet durvára vágunk és hozzáadjuk a zöldséges alapunkhoz
a koktélparadicsomokkal együtt. Felöntjük alaplével,
sózzuk és szárított oregánóval, bazsalikommal és
majorannával fűszerezzük, majd 30 percig főzzük.
Ezután kerül bele a karfiol, a brokkoli, a kelkáposzta,
és mikor már majdnem minden puhára főtt, akkor
hozzáadjuka a konzerv fehérbabot és zöldborsót is.
Öt perc főzés után tálalhatunk is, egy nagy adag parmezánnal és egy löket olívaolajjal.
.
Jó étvágyat!

