Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

KAPOSVÁR és körzete

I
TAVASZ

karzat
A Csiki Gergely színház
1955-től rendelkezett állandó színtársulattal előtte
csak befogadó színház volt.
A KARZAT Színházbarátok körét 2005 nyarán alapítottam az 50 éves jubileum alkalmából. A szándék
az volt, hogy közelebb hozzam a művészeket a színházszerető nézőkhöz. Minden azóta eltelt színházi
évadban sok ismert művészt láttunk vendégül, akik
nagyon örültek a meghívásunknak. A teljesség igénye
nélkül vendégünk volt már
Kulka János, Koltai Róbert,
Pogány Jutka, Varga Zsuzsa,
Gubás Gabi, Sarkadi Kis János, Sáfár Mónika, Nyári
Szilvia, Feke Pál, Töröcsik
Mari, Spindler Béla, Rózsa
Tibor, Molnár Piroska, Rátóti Zoltán, Höse Csaba, Mé-

2 018 . m á r c i u s 0 8 . , XXII./08.

Kaposvár, F� uca 68.

20/400-5052

Visszatekintő:

a hétvégén
igazi tavasz lesz

száros Sára, Csákányi Eszter,
Eperjes Károly, Kállay Bori és
még sorolhatnám.
A rendezők közül Schwajda György, Mohácsi János,
Zamenák István és Bérczes
László tette tiszteletét.
Elindítottuk a Csiky emléklap átadását is amit minden év március 27. a Színházi Világnap alkalmából
adunk át a Kapos TV-ben
2-2 művésznek.

A tagság egy részével
voltunk már pl az új Nemzeti Színházban, a Veszprémi Petőfi és Pécsi Nemzei
Színházban is amit szeretnénk folytatni.
Várakozással tekintünk a
színház felújítása elé is.
Minden Tag nevében:
Kaponya Ottó,
Egyesületi elnök

A hétvégén előreláthatóan igazi tavasz lesz 15
Celsius-fok körüli maximumokkal, sőt vasárnap
néhol a 20 fok sem elképzelhetetlen – derült
ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Facebookon közzétett videójából. A tartós melegnek azonban még korai lenne örülni, az OMSZ
ugyanis megjegyezte: a
jövő hét elején hidegfront
érkezik.
Pénteken viszont már
nem várható számottevő
csapadék,
hosszabbrövidebb időre a nap is kisüt.

A minimumok fagypont
körül alakulnak, napközben
7-15 fokig melegszik a
levegő, és a jelenlegi
számítások szerint a hétvége
további részében folytatódik
a melegedés.
Úgy tűnik tehát, hogy a
későn jött tél mégiscsak
elszégyellte magát, és
átengedte a terepet a
tavasznak.
A jelenlegi előrejelzések
ráadásul komoly reményre
adnak okot: az látszik
ugyanis, hogy a jövőhéten
érkező hidegfront komoly
lehűlést már nem fog hozni.
Így legyen!
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000-200 000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 639 9920
/nyugatimelo

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

IMPRESSZUM

Innen ered
a mézeshetek
kifejezés
A „mézeshetek” kifejezés
valószínűleg 4000 évvel
ezelőttről, ókori Babilonból
származik. Akkoriban az volt
a szokás, hogy az esküvő után,
az újdonsült feleség apja egy
hónapon keresztül mézsörrel itatta vejét, a mihamarabbi gyermekáldás érdekében.
A mézből és vízből erjesztett
italt a fiatalasszonyok az esküvőjük után egy hétig itták,
hogy növeljék termékenyséwww.jobmotive.hu
güket.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

AZ AUTÓIPARBA

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

AMIT BIZTOSÍTUNK:

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

RÁBA JÁRMŰIPARI
HOLDING NYRT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140 000 Ft-tól

nettó

próbaidő után akár

150 000-250 000 Ft

200 000 Ft-ig

nettó

+cafetéria/hó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Több műszakos munkarend

Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
06 70 317 6258

06 70 315 8492
/nyugatimelo

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

www.jobmotive.hu

/nyugatimelo

Zenei gálán mutatkoztak be
a somogyi tehetségek
Tizenhét fellépő szerepelt a tehetséggála válogatón,
amelynek a Liszt Ferenc Zeneiskola adott otthont. Az énekesek és zongoristák mellett négy zenekar is bemutatkozott.
– A zsűri nagyra értékelte a somogyi fiatalok elkötelezettségét – hangsúlyozta Nagy Tamás, a zeneiskola igazgatója. – A népdaloktól kezdve a sanzonon át a könnyűzenéig
számos területen csillogtatták meg tehetségüket a fellépők. Ismét bebizonyosodott: fontosak az új ötletek és a
gondolatok, ám ezek csak akkor válnak valósággá, ha az
ifjak tesznek is érte valamit. A diákok teljesítményük révén márciusban ismét bizonyíthatnak, s úgy vélem, hogy
a somogyi tehetséggála évről évre fontos lehetőséget teremt számukra.
A zsűri – Nagy Tamás, Vikol Judit, Soltra Mónika – úgy
döntött: Baranyi Liána (ének), Bene Fruzsina (fuvola) és
Hagyánek Sára (zongora) alkotta trión
(mindannyian a MarLapigazgató:
Szekeres
Zsolt
cali Berzsenyi Dániel gimnázium és
szakközépiskola
diákjai)
kívül a zongorista Varga Ádám, aFőszerkesztő:
kaposvári Munkácsy MiHeffler György
hály Gimnázium tanulója és Szőcs Zsombor (dob), a CsokoSzerkesztőség címe:
nai Vitéz Mihály Általános Iskola és
Gimnázium
diákja vehet
7400
Kaposvár,

részt a megyei tehetséggála újabb fordulóján, melyet március 22-én a Szivárvány Kultúrpalotában rendeznek meg.
A Légy a szakmád mestere március 19-iki rendezvényén az
énekes Kalányos Balázs (KSZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola), Kováts Domonkos (zongora), a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium növendéke is fellép. Kiemelkedő
teljesítményt nyújtott Bak Péter énekes, a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanulója, s így mindkét rendezvényre tovább jutott. A fiatalember felkészítője: Lukácsi
Enikő, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola tanára.
sonline.hu

Teleki u. 7. fsz.1
Tel.: 20/345-8254

Egyetlen
Kiadja:
Maraton
Lapcsoport-Multivízió
Kiadói Kft.
Felelős kiadó:
Heffler György
és Vida-Varga Andrea
ügyvezető igazgatók

üvegpalack
újrahasznosításával...
Egyetlen üvegpalack újrahasznosí- csökkenti, az energiafelhasználást
tásával legalább 20 percnyi tévézésNyomtatás: ebből adódóan 68 százalékkal mérMediaworks
Hungary
Zrt.Visszaváltás után 20-30-szor újhez elegendő energiát
spórolunk
sékli.
meg. Ezzel az energiával Felelős
egy 100
ra tudják tölteni az üvegpalackot. A
vezető:
Wattos izzó 4 órán át éghet,
hulladéküvegből beolvasztás után
Horváthvagy
Gábor Ferenc
a számítógép 25 percen átnyomdavezető
működ- új üveget készítenek, a színes üveA lap
ingyenes. get az útépítésnél használják fel. Az
het. Az üveggyártás nagyon
enerMegjelenik 30.000 példányban
Kaposvár és körzete
giaigényes folyamat, azKaposvár,
adalékanyaapróra tört szemcséket cementtel és
Böhönye, Hetes, Igal, Juta,
Kadarkút, Kaposfüred, Kaposmérő,
gok 1300-1500 CelsiusKaposszerdahely,
fokon válik
keverve útfelület érdesíKiskorpád,bitumennel
Mernye,
Nagyatád, Nagybajom, Szenna, Taszár,
folyékonnyá. Az üveg újrahasznosítő készül belőlük. A zöld üveg lebomToponár, Kaposfő, Kaposújlak,
Somogyaszaló
tása a légszennyezést 20 százaléklása a természetben nagyjából egyközigazgatási területén.
millió
évig tart.
kal, a vízszennyezést 50Terjeszti
százalékkal
a DMH Magyarország
Kft.
A Szerkesztőség fenntartja magának a
jogot az olvasói levelek tartalmának
szerkesztésére és közlésére.

3

2018. március 08.

Pancsoló apróságok
– fejleszti a mozgást is
a babaúszás
Immár tizenhat esztendeje indult útjára Kaposváron a babaúszás, eleinte tizenöt-húsz
apróság járt a foglalkozásokra. Mostanra
száz tagúvá bővült a Lubicka Babaúszás
résztvevőinek száma.
A szülőnek is. Kaposváron nagy népszerűségnek örvend a babaúszás, mely hétrőlhétre rengeteg csöppséget vonz.
A kicsik élvezettel lubickolnak édesanyjukkal, vagy adott esetben édesapjukkal.
A babaúszás ugyanis remek családi program – mondták a szervezők, Szabó Csilla
és Putorek Zita. – Kilenc hónapot eltölt a
vízben a gyerkőc, aztán világra jön, de ettől még a víz az alapközege – magyarázta
Putorek Zita. – Minél hamarabb kezdik el a
babaúszást, annál jobb. Ugyanis az olyan
mintha visszakerülnének abba kényelmes
közegbe, ahonnan jöttek.
A vízben sokkal könnyebben mozognak,
fenntartja őket. Sőt a Lubicka babaúszáson
vannak olyan picik, akik egész korán kezdik és szinte lebegnek a víz tetején. A mozgásfejlődéshez nagyban hozzájárul a babaúszás, de később a beszédfejlődésre is
hatnak a nagy mozgások, mondta el kérdésünkre. Van egy speciális szőnyeg, amelyet használunk a foglalkozásokon. Amikor
már tudnak mászni a kicsik, akkor az egyensúlyukat is próbára teszi a víz, hiszen a szőnyeg billeg, oda kell figyelniük, hogyan
haladnak rajta. A vízi mozgás az olyan babáknak is nagyon jó szokott lenni, akinek
merevebb a csípője, vagy a karja. Főleg, ha
kellemes a víz hőmérséklete.
Ez adott a Somssich utcai uszodában, a
Duráczkyban, de az Igali Gyógyfürdőben
tartott foglalkozásokon még inkább. – Nagyon sokan jönnek el az igali foglalkozásokra – mondta Putorek Zita. – Sokszor kaposváriak, de Komlóról, Marcaliból, Balaton
mellől is járnak hozzánk családok kisbabával. Sőt van, hogy nagymama és nagypapa
is a családdal tart és egész napra maradnak.
Az is fontos, hogy a babaúszáson kizárólag a kisgyermekre irányul az anyuka minden figyelme. – Van, hogy az apuka is eljön

Állás
BETANÍTOTT dolgozókat
keresünk Győr-MosonSopron megyei partnerünkhöz. Magas bér, ingyenes
szép szállás, utazás térítés.
06/30-511-4219.
KFT.keres azonnali kezdés-

– hívta fel a figyelmet Putorek Zita. – Ők is
nagyon szeretik, mert általában ők kevesebbet vannak otthon, de a közös úszás remek családi program.
– Lényeges, hogy azt is megtanulják a szülők, hogyan fogják biztonságosan gyermeküket – tette hozzá Szabó Csilla. – Ne érezze a gyerek a bizonytalanságot a szülőjén,
hogyan fogja meg a vízben kényelmesen a
gyermeket, hogy ne essen a bele.
Szabó Csilla azt mondta: félni nem kell a babaúszástól, sem a víztől. Hiszen kis vízben
végzik a foglalkozásokat, és az anyukák fogják gyermekeiket. Ráadásul merítik a babákat a vízbe, a búvárreflexet kihasználva, így
hozzászoknak a víz alatti léthez is.
Folyamatosság a siker titka
A babaúszás – mint a felnőttek sporttevékenységei – is akkor a leghasznosabbak, ha
folyamatosan végzik. Persze vannak kétkedők, akik szerint mindennek megvan az
ideje, így az úszásnak is. Azonban azt nem
szabad elfelejteni, hogy a Lubicka foglalkozásokon nem versenyre nevelik a gyerekeket és nem is az a cél, hogy egy következő
Hosszú Katinkát neveljenek ki a pelenkás kis
úszókból, csupán az, hogy egy kényelmes
közegben mozoghassanak az apróságok.
A kaposvári és igali babaúszáson háromnégy hónapos kortól lehet részt venni és
egészen két éves korig járhatnak az apróságok a foglalkozásokra. Egy-egy alkalommal háromnegyed órát töltenek a kicsik a
vízben, de ha sok fiatal baba gyűlik össze
– és igény van rá – félórás foglalkozásokat
is tartanak.
sonline.hu

ÚJ KOLLÉGÁT KERES
Cégünk elkötelezett híve a stabil jövőkép, hosszútávú munkalehetőség
és szakmai fejődés megvalósításának, melynek hátteréül egy innovatív,
folyamatosan bővülő új géppark szolgáltat lehetőséget!
Leendő kollégánknak a

FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ
pozíciót kínáljuk!
Várjuk jelentkezését és önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Telefon: + 36 22/200 320 vagy 321
Email: allas@gealan.com

A vízilovak
vöröset
izzadnak
A vízilovak fél napjukat vízben
töltik, ám ha a tűzön napfényben a szárazföldön keresnek
táplálékot, bőrüket a vöröses
izzadság védi a Nap káros sugaraitól. Verejtékük valójában egy olajos váladék, ami
nedvesen tartja az állat bőrét, a benne található vörös
pigmentnek még antibakteriális hatása is van, ami segít a
sebgyógyulásban és megvédi
őket a kórokozóktól.

sel CO-hegesztőket és szerkezet-lakatosokat Nagykanizsára. Nettó:1500.-Ft. órabér.
Szállítás, szállás, napi előleg
megoldott. 06/30-681-9655.
JCB munkagépre rendelkező

munkagépkezelőt felveszünk!
Bérezés megegyezés szerint:
20/492 7120

Apró
Ingatlan

Kaposváron zártkerti igényes 65

nm ház, méhészeknek is alkalmas eladó. Tel.: 30/271 1667
Keresek eladó balatoni víz közeli
ingatlant! Tel.: 30/6007880

is megvásárolható
cs.ház Somogyaszalóban! Ajánlatok: 70-389-8257
Részletre

Modern, újépítésű lakások Kapos-

váron ! Átadás: 2018. szept. Értékesítés: 70-389-8257
Kaposvár, ÉNY-i városrészben

Munkatársat keresünk autó-

alkatrész számítógépes rendszerű raktározására a nagyberki autóbontó telephelyére.
Karosszérialakatos és autószerelő végzettség előny. Önéletrajzokat a berkibonto@gmail.
com címre várjuk.
gyenesdiási
étterem keres éves, illetve szezonális munkára szakácsokat,
közétkeztetésben jártas szakácsokat, főzőasszonyokat, konyhai kisegítőket, felszolgálókat
(lehet pályakezdő is)! Bérezés
200.000 Ft- 400.000 Ft/hó.
Szállás megoldható. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: zsinkone.livia@freemail.
hu, +36-30/9360-907
Balaton-parton,

Péket, betanított péket, sofőrt

kiemelt bérezéssel felveszek.
30/237 6893
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis
gépeket. 0670/624-5475
Agancsvásár! Hullott szarvasagancsot 7000 -18.500 Ft/kg-ig, trófeákat 100.000 Ft/db-ig vásárolok engedéllyel. 06-30/611-3866
Vásárolok bizsukat, hagyatékot, ezüstöt, bontóasztalt, gyalupadot, dunnát, fateknőt,
saját részre szarvasagancsot.
Értesítésre házhoz megyek.
Ramosné,
06-30/979-8398,
06-74/465-699.
J á rm ű

családi ház eladó! 18 Mft Érd.: Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól füg70-389-8257
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
Kiadó
+36-70/669-7777
Összkomfortos garzon, nem
Állat
dohányzó 1-2 fiatalnak kiadó!
Tel.: 30/550 0403
Előnevelt csirke rendelhető szállításSzolgáltatás

Költöztetés háztól-házig kis és

nagy kocsival is. Tel.: 30/9474201; 82/310-826
Best-Unio Ablak és árnyékolás
technika teljeskörű gyártás, beépítés és javítás. Köműves munkát és
burkolást vállalunk. Tel.:20/403
8400; 20/336 0011

sal. Vörös: 410; Master-Kendermagos:
425; Húsfehér: 460,- 20/939-1895
Ok t a t á s

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-

kács,
Cukrász,
Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
Fuvaroztat? Költöztet? Szállítat? Tibiminervakft.hu (E-000909/2014/
re mindig olcsón számíthat! Tel.: +36
A001-A011)
82/823-958; 06/30/956-7015

gazda tanfolyam Kaposváron. Ár: 180
Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). 000 Ft. Tel.:06-30/310-8934
Tel.: 06-20/368-1233.
E:00846/2014/A001-A00122
Vegyes

Aranykalászos
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Tetőjavítás, felújítás
,
ajtó, ablakcsere,
gipszkartonozás
.

Redônyakció!

Kérje ingyenes
árajánlatunkat!
�ed�ny, reluxa,
szalagfüggöny, na�ellenz�

Minőség, garancia.

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

50-60% kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény.

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

4x

Kereskedelmi
munkatársakat
keresünk

Egy
zsiráf
magassága...
Egy zsiráf magassága
akár a 6 métert is elérheti. Maximális futási sebessége 60 km/h.
Az emberre is veszélyes lehet egy feldühödött zsiráf, mivel
egyetlen
rúgással
meg is ölheti.

Óvoda, menhely, rendezvények –

szívesen segítenek a diákok

Rugalmas
munkavégzés
Feladatok:
• kiváló ügyfélszolgáltatás
nyújtása ügyfeleinknek
• pénzügyi termékek értékesítése

Alkalmazotti
státusz

Amit elvárunk:
• magabiztos fellépés
• kitűnő kommunikációs képesség
• eredményorientált személyiség

Fix bér
és bónusz

Előnyt jelent:
• államilag elismert OKJ
biztosításszakmai szakképesítés
• függő vagy független biztosításközvetítő
hatósági vizsga
• felsőfokú végzettség
Amit kínálunk:
• alapbér
• bónuszlehetőség
• mobiltelefon
• üzemanyagköltség-térítés
• karrierlehetőség
• rugalmas munkaidő

Jelentkezés:
karrier.provident.hu

Óvodában, állatmenhelyen, rendezvények szervezésében vesznek részt leggyakrabban a somogyi diákok a kötelező közösségi szolgálat
keretében. A fiatalok sokszor olyan területen
önkénteskednek, amelyen tovább szeretnének
tanulni.

H

at éve kötelező az érettségihez közösségi szolgálatban részt venni, ezt a diákok nyolc területen tehetik meg. Egy
a Pedagógiai Szemlében frissen publikált országos reprezentatív felmérés szerint a
gyerekek szívesen végeznek ilyen tevékenységet, s egy részük érettségi után is vállalna hasonló szolgálatot. A felmérésből kiderült az is,
hogy a diákok a munkaerőpiacra lépés lehetőségét látják a közösségi szolgálatban. S elsősorban a sport és szabadidő területen tevékenykednek szívesen.
Somogy megyében területenként eltérő, mit
kedvelnek a diákok. De az országos átlaghoz
közelít a megyei statisztika. A Siófoki Szakképzési Centrum intézményeiben tanuló diákok is
előszeretettel segédkeznek sporteseményeknél.
– Igyekszünk a diákjainknak változatos lehetőséget biztosítani – mondta Szamosi Lóránt főigazgató. – Szeretik az ötvenórás közösségi szolgálatot és gyakran vesznek részt sportesemények
lebonyolításában, a katasztrófavédelemnél és az
állatmenhelyen is segédkeznek tanulóink. A kép
nagyon változatos, mert vannak akik szociális területen, gondozási központban önkénteskednek.
Persze a Siófoki Szakképzési Centrumban azt is
fontosnak tartják, hogy ne csak letöltsék a diákok
a kötelező közösségi szolgálatot, hanem élményt
is kapjanak, tette hozzá a főigazgató.
A barcsi Széchenyi Ferenc Gimnáziumban is arra törekednek a pedagógusok, hogy a fiatalok-

nak többféle területen legyen módjuk önkéntes munkára.
– Az elmúlt tanévben a legtöbb diák oktatási területen tevékenykedett – közölte Csokor Réka intézményvezető. – Ezen a területen 653 órát töltöttek tanulóink 2016/17-es tanévben, kulturális
és közösségi területen 605 órát, óvodás korú és
idős emberekkel közös sport és szabadidős tevékenységben 450 órát, környezet- és természetvédelem témájában 371 órát, szociális és jótékonysági témában pedig 191 órát.
A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban is
sok lehetőségből választhatnak a diákok. – Most
már közel 130 partnerintézménnyel van kapcsolatunk – mondta el kérdésünkre Kiss István igazgatóhelyettes. – Kaposváron már szinte mindenkivel van kapcsolatunk, de a gyerekek lakóhelyén
is vannak ilyen intézmények. Kiss István hozzátette: az intézmény segít a fiataloknak a megfelelő helyet megtalálni.
Layton Viktória és Vértes Boglárka az Arany János Utcai Óvodában önkénteskednek. – Hárman
mentünk az oviba, egy hete – mondta Vértes
Boglárka. – Már voltunk a Compass Egyesületnél és a suliban is teljesítettük a kötelező 20 órát.
– Az egyik tanárunk javasolta, hogy menjünk az
oviba – mesélte Layton Viktória. – Engem érdekel a pedagógiai pálya és szeretek gyerekekkel
foglalkozni.
A lányok élvezik az önkéntes munkát, hiszen az
ovisok nagyon barátságosak és örömmel fogadták a diákokat. – Nagyon sok aranyos kisgyerek
van – mondta Boglárka. – Délután szoktunk menni, amikor vége van a sulinak. Felöltöztetjük őket,
miután felébrednek a délutáni alvásból, aztán
uzsonnáznak és ezután játszunk.
A két diáklány elmondta: a fennmaradó harminc
órát is az óvodában szeretnék letölteni.
sonline.hu

5

2018. március 08.

A világ
legnagyobb
kutyája
A világ legnagyobb kutyája egy 1,035 méter
magas 5 éves német
dog, Freddy. Ha felágaskodik magassága a 2
métert is meghaladja.
A 92 kilós házi kedvenc
naponta 1 kilogramm
darált marhahúst, 250
gramm steaket és 300
gramm májat fogyaszt.
Angliában egy essexi lakásban él, szintén német
dog szuka testvérével. A
gazdájuk, Claire évente 4 millió forintot költ
rájuk, arról nem is beszélve, hogy a gigantikus, bár barátságos házi
kedvencek eddig 26 kanapét tettek tönkre.

Vicc-turmix
Öreg székely
Az öreg székely kegyetlenül
be van nyomva, mint a rajzszög, s a kocsmából hazafelé
baktat a szekéren bóbiskolva.
Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg,
hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak
megy a feje után, még baleset
lesz belőle.
Az öreg székely csak mordul
rá egyet!
A rendőr intézkedés gyanánt
a következőket mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha
most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát,
s közli:
- Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt!
Jósnő
Jósnő ül a kristálygömb előtt
és mondja a kuncsaftnak:
- Látom, hogy két gyereke
van.
- Azt maga csak hiszi. Ös�szetörheti a kristálygömbjét,
ezek szerint nem ér semmit,
mert nekem három gyerekem van!
- Azt maga csak hiszi...

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.
Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!
Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?
Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok.
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előﬁzetését adjuk ajándékba.
Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal
kerül jutalmazásra.
Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a ﬁgyelem felkeltése.

Milliárdokat fizethet Amerika legutáltabb embere
Martin Shkreli gyógyszeripari befektetőt biztosítási
csalás miatt ítélték el.
Több mint 7,3 millió dollár (1,8 milliárd forint) büntetést szabott ki hétfőn az illetékes bíróság a tavaly csalás miatt elítélt Martin Shkreli gyógyszeripari befektetőre, akit gyakran Amerika legutáltabb embereként
emlegetnek.
A 34 éves New York-i üzletembert, aki azzal vált hírhedtté, hogy egyetlen éjszaka alatt 5000 százalékkal
emelte meg egy életmentő HIV-gyógyszer árát, 2017ben ítélték el biztosítási csalás miatt, ám 5 millió dol-

lár óvadék ellenében szabadlábon lehetett volna az
ítélethirdetésig.
Ezt azonban egy szövetségi bíró nem sokkal később
visszavonta, miután az üzletember – állítólag csak tréfából – ötezer dollárt ajánlott fel annak, aki szerez egy
hajtincset Hillary Clintontól. A jelenleg tehát börtönben lévő Shkreli ítélethirdetése pénteken lesz. Kiyo
Matsumoto kerületi bíró az üzletember büntetésének részeként rendelte el a több mint 7,3 millió dollár
pénzbüntetést. Az összeg kifizetéséhez Shkrelinek meg
kell válnia a Wu Tang Clan New York-i hiphopegyüttes

egyetlen példányban megjelent albumától, a 2015-ös
Once Upon A Time In Shaolin című korongtól, amelyet Shkreli annak idején 2 millió dollárért szerzett meg
egy árverésen. Az üzletembernek egyéb értéktárgyairól, köztük egy Picasso-festményről, valamint egy állítása szerint a tulajdonában lévő kiadatlan lemezről,
Lil Wayne amerikai rapper Tha Carter V című albumáról is le kell mondania. Ezen kívül 5 millió dollárt kell fizetnie készpénzben.
A bíró szerint a vagyontárgyakat addig nem kobozzák
el, amíg Shkrelinek lehetősége van fellebbezni.
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Nap mint nap a mosolyokért!

Nincs nap fog 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.

Dr. med. dent. Szőke Ádám

Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de
Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

40 éves
a Korál együttes
A banda május 5-én ünnepel a Papp László Budapest Sportarénában.
A Balázs Fecó énekes, billentyűs, zeneszerző által vezetett csapat két éve állt utoljára színpadon.
„Sikerült olyan programot összeállítani a koncertre, hogy minden elhangzik, ami lényeges volt az elmúlt négy évtizedben”
– mondta Balázs Fecó az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.
Mint kifejtette, a koncerten a zenekar tagjai mellett közreműködik Fekete-Kovács Kornél (trombita),
Elek István (szaxofon), a billentyűs Herrer Pál, aki annak idején a Korál állandó turnézenésze volt, a Virtuózok Kamarazenekar és lesznek meglepetések is.
Balázs Fecó a hatvanas évek végétől a Neotonban,
majd a hetvenes évek elején a Taurusban zenélt. Korál néven 1978-ban három fiatal muzsikussal – a korábban a Beatricében játszott Fischer László gitárossal, Scholler Zsolt basszusgitárossal (őt később
Fekete Tibor váltotta) és Dorozsmai Péter dobossal
– állt össze: a stílus a hard rockot a lírai dalokkal vegyítette.

A zenekar első lemeze a ma már hihetetlennek
tűnő csaknem 250 ezer példányban kelt el. A dalok
szövegeit Horváth Attila írta, a Balázs-Horváth szerzőpároshoz olyan slágerek fűződnek, mint a Maradj
velem, az Anyám, vigasztalj engem, a Kergesd el a
felhőt a házamról, a Kölykök a hátsó udvarból vagy
a Homok a szélben.
A csapat négy remek lemez (I. – 1980, A túlsó part
– 1982, Az óceán – 1984, Korál IV. – 1986) után 1986ban leállt. Balázs Fecó sikeres szólókarrierbe kezdett,
majd a Korál 1997-ben újra összeállt és fellépett a
Kisstadionban. A zenekar 2006-ban egy zömmel új
dalokat tartalmazó lemezt is kiadott Ne állj meg soha címmel.

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.
Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.
+36-70/459-9494
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

sonline.hu

Az oroszlán
üvöltését...
Az oroszlán üvöltését
8 kilométerről is hallani lehet, hangereje
100 decibel.

Székesfehérvári asztalos üzembe keresünk munkájára
igényes, önállóan dolgozni tudó

bútorasztalosokat
főként laminált, egyedi és széria bútorok gyártására.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés,
szállás lehetőség korszerű géppark.
Amit elvárunk: józan életmód, szaktudás.
Érdeklődni: Plesér Csaba, 20 420 3954

A borásznőké
lesz a főszerep
nőnapon
Kizárólag női borászok
részvételével rendezik meg
a Cherchez la femme elnevezésű sétáló kóstolót a
nemzetközi nőnapon, csütörtökön a Sofitel Budapest Chain Bridge Hotelben,
ahol huszonnyolc pincészet
mintegy nyolcvan borával
ismerkedhetnek meg a látogatók.
Szabó Edit borszakíró
2017 végén jelentette meg
Gyengébb? Nem! című
könyvét, melyben huszonhat női borász, birtokigazgató meséli el saját történetét és családi receptjeit.
Mint a szerző az MTI-nek
elmondta, számos borkóstolón vett már részt, az egészen kicsiktől a nagyszabású sétáló rendezvényekig,
és mindig azt tapasztalta,
hogy „főként a férfiaké a
terep”. A kötet megjelenése után ezért elhatározta,
hogy megszervezi az első
olyan kóstolót Magyarországon, amelyen kizárólag
női borászok mutatják be
boraikat.
A programba a könyvben nem szereplő borász-

nők közül is bekapcsolódnak néhányan, így
Tokajtól Sopronig, Etyektől Villányig tucatnyi magyar borvidék képviselteti magát.
Lesznek olyan borásznők,
akik a családi hagyományokat viszik tovább – mások mellett Árvay Angelika,
Gere Andrea vagy Laposa
Zsófi -, mások maguk alapítottak pincét, mint például Csetvei Krisztina vagy
Ujvári Vivien, de olyanok is
akadnak, akik birtokigazgatóként vezetnek borászatokat (Debreczeni Mónika
például a Vylyant, Matolcsy
Sára az Etyeki Kúriát).
A borásznők többsége olyan borokkal érkezik,
amelyekkel a kóstolón találkozhat először a közönség,
a Bortársaság asztalánál
pedig olyan buborékos italok tűnnek fel, amelyeket
külföldön készítettek női
kezek. A borok mellett lehet kóstolni pálinkákat is,
Stéphan Rémon konyhafőnök és csapata pedig a sajtokról, érlelt sonkákról és
egyéb francia finomságokról gondoskodik.
sonline.hu
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le
a bevándorlás útjában
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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A menta
legendája

MAGYAR AUTÓKLUB
MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2018. március 13-14.

A legenda szerint Menthe
egy nimfa volt, akire szemet vetett Hádész. Felesége, Perszefóné, bosszúból
gyógynövénnyé változtatta a lányt.

személygépkocsi műszaki átvizsgálás 210 Ft,
ha a jármű műszaki állapota megfelelő

MŰSZAKI VIZSGA 16.290FT

Kaposvár, Dombóvári u. 8. Tel.: 82/318-232

Szeretné tudni,
melyik lett az év autója?
A március 8-án megnyíló Genfi Autószalont évről évre óriási figyelem övezi, ami egyáltalán
nem meglepő, hiszen a legújabb autócsodákra
az egész világ kíváncsi. Az idei esemény előtt,
mintegy felvezetésként hétfőn kihirdették, melyik lett a 2018-as év autója.
Bár a szakújságírók által zsűrizett versenyen
majd mindenki szoros eredményre számított,
ez végül nem valósult meg:
A Volvo XC40 névre keresztelt szabadidőautója ugyanis simán kenterbe verte a me-

zőnyt, messze maga mögé utasítva a többieket.
A svédek járgánya végül 325 pontot kapott, amivel kilométereket vert rá a második helyre befutott Seat Ibizára (242 pont),
és a BMW új, 5-ös sorozatára (226 pont),
amely utóbbit egyébként komoly esélyesnek tartották. Az eredmény azért is meglepő egyébként, mivel a Volvónak korábban még sosem sikerült nyerni Az Év Autója
versenyen.

Megkapta az Oscart,
el is lopták tőle
A Három óriásplakát Ebbing
határában című film főszereplője, Frances McDormand nem
sokáig örülhetett az aranyszobrocskának vasárnap.

később tűzik ki. A szobrot megtalálták és visszajuttatták tulajdonosának.
Bryantnak jegye volt a Kormányzó Bálja elnevezésű eseményre, a díjátadó utáni hivaA Los Angeles-i rendőrség talos vacsorára.
közleménye szerint egy Terry
McDormand nevét már ráBryant nevű férfit letartóztat- vésték a díjra, mielőtt ellopták
tak tolvajlásért, miután a szí- volna. A színésznő a legjobb női
nésznő Oscar-szobra eltűnt a főszereplő trófeáját nyerte el a
partiról -írja a BBC. A 47 éves fér- Három óriásplakát Ebbing hafit óvadék ellenében szabadon tárában című filmért vasárnap
engedték, tárgyalása időpontját este a 90. Oscar-díjátadó gálán.

Kakas vörösborban (coq au vin)
Hozzávalók:
• 1 db kakas (fiatal)
• 1 üveg száraz vörösbor
• 5 dkg sárgarépa
• 5 dkg zeller
• 5 dkg hagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 1 szál kakukkfű
• 1 szál rozmaring
• 1 db babérlevél
• 5 szem egész bors
• 1/2 dl olívaolaj
• 10 dkg liszt
• 10 dkg vaj
• 1/2 dl olaj
• A körethez:
• 4 dkg császárhús
• 4 db gombafej
• 5 dkg sárgarépa
• 5 dkg burgonya
• 5 dkg brokkoli

Elkészítés:
Megtisztítjuk és felszeleteljük a zöldségeket. Ráöntjük a vörösbort. A kakast nagyobb darabokra vágjuk. A szárnyvégekből és a farhátból alaplevet főzünk, a többit zöldséges borba tesszük a fűszerekkel
együtt, rácsorgatjuk az olajat, és pácoljuk a húst 24
órán keresztül.
A húsdarabokat kiemeljük a pácból, és meghempergetjük őket 5 dkg lisztben. Felforrósítuk 5 dkg vajat
az olajjal együtt egy fedeles tűzálló edényben, majd
elősütjük benne a húst. Hozzáadjuk a pácolt zöldségeket, együtt pirítjuk néhány percig, majd felöntjük

a páclével és az alaplével, lefedjük, és 160 fokos sütőben pároljuk 2,5-3 órán keresztül.
A körethez feldaraboljuk a zöldségeket, és a gomba
kivételével félpuhára főzzük. Felcsíkozzuk a császárhúst, kissé megpirítjuk, összeforgatjuk a gombával és
az elofőzött zöldségekkel, és együtt pirítjuk 5 percig.
Ha a kakas már puha, kivesszük a tálból. A szaftot átszűrjük és felforraljuk. A hideg vajat összedolgozzuk
a liszttel, és a forrásban levő szaftba forgatjuk. Folyamatosan kevergetve besűrítjük. A húst a zöldségekkel és a vörösboros mártással tálaljuk.
.
Jó étvágyat!

