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KAPOSVÁR és körzete

I
TAVASZ

Kaposvár, F� uca 68.

2 018 . m á r c i u s 14 . , XXII./09.

20/400-5052

Kaposvár

Arany-érdemkeresztes
Polgárőre

T

öbb mint tíz
éve a kicsik
biz tonságá ért dolgozó Laczkovics Zoltán ál-

dozatos munkájáért
immáron három érdemkereszt, (bronz,
ezüst és arany) boldog tulajdonosának
mondhatja magát A
Kisfaludy Általános
Iskolánál szolgálatot
teljesítő polgárőr,
időjárási körülményektől függetlenül
segíti az iskola diákjait, hogy biztonságosan átkelhessenek a zebrán.
A Kisfaludy utcában szinte mindenki látta már, amint
fényvisszaverős ruhájában teljesít szolgálatot,
fagyban,
esőben, napsütésben, minden nap a
forgalmas úton.
A Szuperinfó csapata kötelességének érezte, hogy ezt
a nem mindennapi
tevékenységet bemutassa az olvasóinak, és ezáltal tisztelegjen az áldozatos
munkája előtt.
Kisfonai Bernadett
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Női érzékekkel bont formát
az első balatoni
pálinkaverseny
Unikális pálinkaversenyre
készülnek a Balatonnál. A Balaton Open elnevezésű nemzetközi megméretés számos
tekintetben szakít a hagyományokkal, a legmeghatározóbb
eltérés, hogy csakis hölgyek bírálják majd a pálinkákat.
– Ami egyértelműen kijelenthető, és nem is vitatéma,
hogy a hölgyeknek genetikailag jobban működnek az alap
érzékszervei– magyarázta a
Balaton Opent szervező Pach
Gábor, akit a tóparton csak a
pálinka fenegyerekeként emlegetnek. – Az orrban, nyelven,
garatban jobban éreznek ízeket és illatokat mint mi férfiak.
A verseny megálmodója azt
mondta: maga is meglepődött,
mennyire nyitott kapukat döngetett a hölgyek körében, a bíráló zsűritagokat gyorsan sikerült a Balaton Open mellé
állítani. A balatoni verseny kü-

lönleges abban is, hogy a termelői és fogyasztói oldalon is
mostoha számba menő fajtákkal lehet nevezni (alma, cse-

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!

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140 000 Ft-tól

nettó

próbaidő után akár

140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

200 000 Ft-ig

A bírálat anonim lesz az

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

április 12-én kezdődő két

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Több műszakos munkarend

resznye, kékszőlő, törköly).

naposversenyen, ahol csak az

nettó

Több műszakos munkarend

06 70 315 8492

06 70 639 9920

eredményhirdetéskor derül ki,
melyik készítő itala kap minő-

+cafetéria/hó

/nyugatimelo

www.jobmotive.hu

/nyugatimelo

sítést. Pach Gábor arról is beszélt, hogy a Balaton térségében a hazai 150-ből 5 kiváló
kereskedelmi főzde működik,
ami jó arány.
sonline.hu

Vicc-turmix

Átadták a felújított
gyermekrendelőt
Átadták a felújított gyermekorvosi rendelőt az Erdősor utcában szombaton délelőtt.
Mintegy 31 millió forintból építették át a
rendelőt, egyben átalakították az épület
belső elosztását. Külön helyiséget kapott
a két védőnői körzet. Vezetékeket, burkolatokat, nyílászárókat cseréltek, és kialakítottak egy babakocsi várót is. Nagyné
Bognár Márta gyermekorvos ezentúl új
környezetben fogadhatja a hozzá tartozó
csaknem 1250 páciensét. Czimmermanné

Németh Andrea, a városrész önkormányzati képviselője az átadáson egy emlékplakettet ajándékozott a doktornőnek
a munkájáért. A képviselő hangsúlyozta, hogy a felújítással ebben a körzetben
minőségi változás várható az egészségügyi ellátásban. Kaposvár a Németh István Program részeként mintegy 500 millió forintból látott neki az orvosi rendelők
felújításának egy évvel ezelőtt. A felújítási program egyik állomása volt az Erdősor
utcai rendelő átadása.
sonline.hu

Fenyőfák az úton

IMPRESSZUM
Egy autó veszettül cikázik az úton. A rendőr nagy
nehezen megállítja. Kiszáll belőle egy szőke nő.
- Mit művel maga, hogy
lehet így vezetni?
- Nem tehetek róla, hirtelen elémugrott egy fenyőfa, kikerültem balról,
erre jobbról is odatermett
egy, azt is ki kellett kerülnöm...
- Asszonyom, szerintem
inkább vegye le azt az illatosítót...
Utazó ügynök
Egy utazó ügynök becsenget egy házba. Egy
kisgyerek nyit ajtót, egyik
kezében cigaretta, a másikban egy üveg pálinka.
- Itthon vannak a szüleid?
- kérdezi az ügynök.
- Na mégis, mit gondolsz?

Lapigazgató:
Szekeres Zsolt
Főszerkesztő:
Heffler György
Szerkesztőség címe:
7400 Kaposvár,
Teleki u. 7. fsz.1
Tel.: 20/345-8254
Kiadja:
Maraton
Lapcsoport-Multivízió
Kiadói Kft.
Felelős kiadó:
Heffler György
és Vida-Varga Andrea
ügyvezető igazgatók

Az űrből
látszik
Nyomtatás:
a berlini fal
Mediaworks Hungary Zrt.
helye

Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
Anyomdavezető
Berlin felett készült éj-

szakai műhold képeken
jól kivehető az egykor Kelet- és Nyugat-Németországot elválasztó határvonal, mivel a két részen
eltérő típusú izzókat haszTerjeszti a DMH Magyarország Kft.
nálnak.

A lap ingyenes.
Megjelenik 30.000 példányban
Kaposvár és körzete
Kaposvár, Böhönye, Hetes, Igal, Juta,
Kadarkút, Kaposfüred, Kaposmérő,
Kaposszerdahely, Kiskorpád, Mernye,
Nagyatád, Nagybajom, Szenna, Taszár,
Toponár, Kaposfő, Kaposújlak,
Somogyaszaló
közigazgatási területén.

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

Szoftver, amely
felismeri
az érzelmeket
Amerikai tudósok kifejlesztettek egy olyan szoftvert, ami
egyetlen arckifejezés alapján
felismeri, hogy az illető személy szomorú vagy boldog,
undorodik valamitől vagy épp
bosszankodik, esetleg fél. Az
esetek 86%-ában a rendszer
helyesen elemezte a képeket.
Ez nagyjából megfelel annak a
„találati aránynak”, mint amikor emberekkel elemeztetik a
látott érzelmeket.
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Nem csak szeretni, nevelni is
kell a kutyákat

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

Kutyáink sokszor családtaggá válnak,
ezért szinte életünk minden pillanatát
megosztjuk velük. Ehhez azonban nagyon
fontos, hogy ne csak szeressük, de neveljük is kutyáinkat. Idén tavasszal adott a lehetőség minden felelősségteljes gazdinak,
ugyanis a kaposvári FurEver- Kutyás Sport
Egyesület Kutyaovi és Kezdő tanfolyamot
indít. Március 18-án tart nyílt napot az
egyesület, róluk, valamint a tanfolyamról beszélgettünk az egyesület elnökével,
Egyed Zoltánnal.
– Honnan jött az ötlet hogy tanfolyamot
indítsatok?
Mi kezdetben azért alakultunk meg, hogy a
már alapvetően vizsgázott kutyáinkkal versenyezhessünk, és ehhez kellett egy hely,
ahol mi gyakorolhatunk. Meiszterics László, akivel nagyon jó barátságba kerültünk
felajánlotta, hogy nála bérelhetünk egy hatvanszor negyven méteres területet gyakorlásra. Aztán igazából a sok városi séta alatt
nagyon sok ember látta, hogy mi hogyan
bánunk a kutyáinkkal, és hogy ők hogy viselkednek az emberekkel és más kutyákkal,
innen jött az ötlet, hogy elindítsuk ezt a tanfolyamot.
– Kikből áll a csapat?
Kezdetben hárman álltunk össze, Farkas
Inezzel és Faragó Annával. A közvetlen
maghoz tartozik még 3-4 ember a kutyáival együtt, illetve most vannak nálunk az
ovisok, akik ha úgy alakul, idővel ugyanúgy
tagokká válhatnak.
– Mire számíthatnak azok a gazdik, akik
elviszik kedvenceiket hozzátok?
Legfőképpen az alapengedelmességre, a
szocializációra vagyunk kiélezve. Ha körbe mész a városba, azt láthatod, hogy nagyon sok a sétáltatott kutya, a nevelt kutya
viszont nagyon kevés. Tehát nagyon sok az
egymásra ugatás, a morgás, a támadás, főleg a kistestű kutyáknál, de a nagyobbaknál is vannak ilyen problémák. Ezeket a nem
megfelelő szocializációs felfogásokat kell átalakítani az emberekben inkább, mert a ku-

tyáknak van egy felépített kis világuk, és
aszerint közlekednek a városban vagy otthon, és az emberek rontják el ezt azzal, hogy
nem megfelelően reagálnak le egy-egy szituációt.
– Milyen képzések indulnak?
Az ovi, az alapengedelmes és a haladó szintű
képzés. Természetesen, a világban és az országban is elfogadott BH, IPO és Obidence
vizsgákat is szeretnénk letenni mi is a saját
kutyáinkkal, és ezt is átadni a tanítványainknak.
– Milyen programokkal készültök a megnyitóra?
A nyílt nap arról szól, hogy kicsit nagyobb
körbe is megtudjuk mutatni, hogy a mi kutyáink mit tudnak, hogy az oviban, az alapengedelmes és a haladói szinten milyen
szinteket tudnak elérni a saját kutyáikkal az
emberek. Az ember nem gondolná, hogy
mi mindenre képes az ő kutyája, itt azt is
megláthatja. Igazából eljönnek az emberek,
megnézik, jól érzik magukat, lesznek játékok, lesz lovagoltatás, lovas bemutató, büfé. Egy jó családi napot szeretnénk csinálni,
ahol a kutyák esetleg közelebb kerülhetnek
a gazdáikhoz.
– Számodra miért fontos, hogy az emberek kutyaiskolába vigyék kutyáikat?
Saját magamból indulok ki, nekem egy 52
és egy 60 kilós kutyám van, ha sétáltatom
őket a két kutya együtt 110 kiló, és hogy ne
legyen semmi probléma vele az utcán, bizonyos feltételeknek meg kell felelniük, mint
például a vezényszóra hallgatás, egyértelműen nem támadhatnak sem emberre, sem
állatra. Én együtt élek velük, és napi rendszerességgel viszem magammal őket. Egyre nagyobb az elvárás a kutyákkal szemben, a legtöbb ember életében a kutya a biztos pont,
akkor tud lenyugodni, ha velük együtt tud
lenni, és nem a világ problémáival kell foglalkoznia. Sikerélményről meg ne is beszéljünk, az egy hatalmas élmény, amikor megtámad egy csomó gyerek minket, és tudom,
hogy a kutyáim nem bántanak senkit.
sonline.hu

Vezető szobaasszonyt keresünk! Balatonszemesi kempingbe a takarítás élére keresünk egy megbízható, szervező készséggel rendelkező, munkájára adó személyt. Érd. 30/74-22 112
vagy gjanny@balatontourist
e-mail címen fényképes
önéletrajzzal.

Apró
Ingatlan

régi motor, üzemképtelen is érdeTaszáron 2 szobás téglalakás, kelhet. 06-20/351-3711
tárolóval ELADÓ! Tel.:70/409 Készpénzért autóját, teherautó4890
ját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
Szolgáltatás
+36-70/669-7777
Költöztetés háztól-házig kis és
Állat
nagy kocsival is. Tel.: 30/9474201; 82/310-826
Előnevelt csirke rendelhető
Best-Unio Ablak és árnyékolás technika teljeskörű
gyártás, beépítés és javítás.
Köműves munkát és burkolást vállalunk. Tel.:20/403
8400; 20/336 0011

szállítással. Vörös: 410; MasterKendermagos: 425; Húsfehér:
460,- 20/939-1895

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

Rottweiler kiskutya Eladó!
Tel: 20/4877824

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

TOJÓTYÚK kapható 550 Ft/db, 12
Áru, Bútor szállítás, költöztetés db-tól ingyenes házhozszállításkedvező áron! Tel: 30/947 3005, sal. 06-30/2646-146. Összeíró82/424129
kat keresünk!

Ok t a t á s

Bolti
eladó,
Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér,
Palackot vásárolok (PB, ipari Vendéglátásszervező, Vendéglágáz). Tel.: 06-20/368-1233.
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfoVásárolok bizsukat, hagyalyam. 06-70/637-4750. www.
tékot, ezüstöt, bontóasztalt,
minervakft.hu (E-000909/2014/
gyalupadot, dunnát, fateknőt,
A001-A011)
saját részre szarvasagancsot.
Értesítésre házhoz megyek.
Aranykalászos gazda tanRamosné, 06-30/979-8398,
folyam Kaposváron. Ár: 180
06-74/465-699.
000 Ft. Tel.:06-30/310-8934
Vegyes

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis
gépeket. 0670/624-5475

E:00846/2014/A001-A00122
T á rsk e r e sés

61 éves független férfi keresi
komoly, megbízható hölgy társát! T30/816 1307

70 éves vidám hölgy, NEM szélhámos társat keres! Tel.: 70/409
Simson motort vásárolnék, más 4890
Jármű
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Tetőjavítás, felújítás
,
ajtó, ablakcsere,
gipszkartonozás
.

Redônyakció!

Kérje ingyenes
árajánlatunkat!

Minőség, garancia.

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

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

50-60% kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény.

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

Nyílt nap lesz
március 16-án
a Parlamentben
Idén március 15-én az Országház-látogatás szünetel, a látogatóközpont zárva tart, de március 16-án,
az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc ünnepe
alkalmából nyílt nap lesz
a Parlamentben – tájékoztatott a honlapján az Országgyűlés. Az érdeklődők
március 16-án 10 és 17 óra
között ingyen nézhetik meg
a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát; az épület az Alkotmány

utca felől közelíthető meg.
A megszokott rendben vezetett Országház-látogató
csoportok is indulnak a látogatóközpontból 8 és 16
óra között. Az Országgyűlési
Múzeum A magyar törvényhozás ezer éve című kiállítása is várja az érdeklődőket
9-től 16 óráig.
A nemzeti ünnep alkalmából
március 16-án újra megnyílnak az Országház egykori
szellőző alagútjában található.
MTI

A gekkók ezért a
mászás királyai
A gekkók lábfején több millió apró szőrszál található,
amiket egy speciális kémiai
anyag borít. Ezekkel a szőrökkel tudnak akár függőleges
falon is gond nélkül felmászni, és akár egyetlen ujjukkal
megtartani az egész testüket.

Különleges balatoni nedűt is
díjaztak az országos bormustrán

Rekordszámú, 539 nevezés érkezett a tizenhetedik alkalommal rendezett Országos Syngenta Borversenyre, amelynek a díjátadóját Siófokon rendezték. A
Syngenta történetének legnagyobb és
legeredményesebb versenyén szinte valamennyi hazai borvidék képviseltette
magát.
Kiváló volt a tavalyi évjárat, ennek is köszönhető a rekord számú nevezés. A borok szempontjából nagyon jó 2017-es esztendő valószínűleg a következő évek versenyeire is
kihat majd, hiszen a tavaly hordókba került
vörösborok a későbbiekben is szép eredményeket hoznak – hangzott el a díjátadón,
ahol azt is kiemelték, hogy a gasztronómia
és a turizmus folyamatos fejlődésével felértékelődött az igény az egyre magasabb minőséget képviselő borok iránt.
A versenyre nevezett borok között öt
nagyaranyat osztottak ki, a remek 2017-es
évjárat 316 borából pedig 73 kapott arany
minősítést. A balatoni borok is szépen szerepeltek, hiszen a legmagasabb pontszámot
elért, Synvino-díjjal kitüntetett top 4-ben is
megtalálható balatoni bor. Az aranyminősítést szerezett nedűk között 12 származik
valamelyik tóparti borvidékről, ezek közül
4 bort adott a balatonboglári.
A legnagyobb elismeréssel jutalmazott top
4-be került a badacsonyi Varga Pincészet
2016-os évjáratú, kései szüretelésű szürkebarátja, ami a legjobb fehérbor díját kapta.
A bor különlegességét egy Franciaország-

ból származó szőlészeti eljárásnak köszönheti, amit a badacsonyi szőlészeti és borászati kutatóintézeten próbáltak adaptálni a
magyar viszonyokhoz. – A módszer lényege
az, hogy a szőlő teljes érettségében elvágjuk a szálvesszőket – mondta Varga Máté, a
Varga Pincészet szőlészeti ágazatvezetője. –
A fürtök és a gyökérzet közötti kapcsolatot
megszakítva nem engedjük a nedvességet
a fürtökbe áramolni, ezáltal a szőlőfürt természetes töppedésnek, mazsolásodásnak
indul, ami így lényegesen magasabb és
koncentráltabb cukorfokot és savtartalmat
eredményez.
Janky Ferenc, a Budapesti Corvinus Egyetem Borászati Tanszékének nyugalmazott
docense, a borverseny elnöke a borversenyen elmondta, hogy maga is balatoni
gyökerekkel rendelkezik, hiszen Szigligetről származik. A zsűrielnök a balatoni borvidékekről szólva úgy vélekedett, hogy kifejezetten tetszik neki az összefogásra való
hajlandóság, ami a térség borászai között
tetten érhető. – A balatoni borrégió elméletileg megszületett, az más kérdés, hogy
még nem működik rendesen – fogalmazott
Janky Ferenc –, de a balatoni bor fogalma
kezd a piacon megállni. Az is szerencse,
hogy a balatoni borvidékek adottságai ragyogóak, bár a munkájuk egyre nehezebb,
mert a turizmus miatt a vendégekre is koncentrálniuk kell a komoly szőlészeti munka mellett.
sonline.hu
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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.

13 km/h-val
száguldozott
az első
gyorshajtó
1896. január 28-án Walter
Arnold, Anglia első autókerekedésének tulaja autójával a megengedett
sebességhatár négyszeresével, 13 km/h-val repesztett East Peckham utcáin. A
szürreális 3,2 km/h-s sebesség korlátozás az első autók
megjelenésének idején arra szolgált, hogy az autó
előtt kötelező kocsikísérő
egy zászlót lengetve figyelmeztethesse a gyalogosokat a közeledő járműre. A
biciklis rendőr csak 8 kilométeres hajsza után tudta
elkapni a gyorshajtót, majd
az őrült száguldozásért 1
schilling pénzbírságot szabott ki rá. Walter Arnoldnak
azonban jól jött a hírverés
Németországból importált Benz autóinak népszerűsítéséhez. Még abban az
évben Nagy-Britanniában
22km/h-ra növelték a megengedett sebességhatárt és
zászlós kocsikísérőkre sem
volt többé szükség.

Elképesztő
mennyiségű
energia van
az emberben
Egy felnőtt szervezet
átlagosan 7 kvintillió
(1030) Joule potenciális energiát tartalmaz.
Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg.

Hawaiion
iskolai
tananyag...
Hawaiion iskolai tananyag részét képezi a
szörfözés oktatása.

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 helytelen életmód miatt
egyre több gyerek cukorbeteg

A

korábban öregkori jelenségnek gondolt
cukorbetegség a helytelen életmód és
az elhízás miatt a gyermekek között is
egyre gyakoribb, de figyelni kell a lisztés tejfehérje-érzékenységre is – mondta Miháldy
Kinga, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI) dietetikusa az M1 vasárnap esti műsorában. A szakértő hangsúlyozta,
hogy tejfehérje-allergia, gluténérzékenység vagy
cukorbetegség esetén a gyermekek különleges étrendet igényelnek, ehhez pedig az óvodai és iskolai menzáknak is igazodniuk kell. Az OGYÉI ezért
felhívást intézett a közétkeztetésben részt vevők-

höz olyan recepteket várva, amelyek megfelelnek
a diétás étrend előírásainak – közölte.
A pályázat részleteiről szólva ismertette, hogy a receptverseny résztvevőinek 10 napos étrendet kell
beküldeniük, ezeket pedig egy szakmai zsűri, valamint gyermekekből és szülőkből álló bíráló bizottság fogja értékelni.
A legjobbakat az OGYÉI a merokanal.hu oldalon
közzé is teszi, hogy ne csak a közétkeztetésben
részt vevők, hanem a szülők és a pedagógusok is
hasznos receptötleteket gyűjthessenek a diétás étrendhez – tette hozzá.
sonline.hu
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Az eddigi
legforróbb
idő...

Az eddigi legforróbb időjárást az ausztráliai Marble Barban regisztrálták. 1923 október 31 és 1924 április 7 között
160 napig a hőmérséklet 38
fok vagy afeletti volt.

MAGYAR AUTÓKLUB
MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2018. március 13-14.
személygépkocsi műszaki átvizsgálás 210 Ft,
ha a jármű műszaki állapota megfelelő

MŰSZAKI VIZSGA 16.290FT

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

Lezárult
a Wall Street farkasa
körüli botrány
A filmet jegyző produkciós
cég 60 millió dollár kifizetésével száll ki a gigantikus
sikkasztási ügyből.

Varázslatosan néz ki
az olvadó Balaton
Már olvad a jég a Balaton felszínén. Igaz, idén
nem fagyott be túlságosan, csak 3 centi vastag
volt rajta a jég, ezért korcsolyázni sem lehetett
a tavon.

Tippeljen, mekkora
a világ legnagyobb
zászlója!
Segítünk: kiterítve Pécstől majdnem Budapestig
elérne. Egy tengeri kijárat
fölötti békés határvita önmagában ritkán kelt nagy
feltűnést, Bolívia azonban
igencsak egyedi módját
választotta, hogy felhívja a világ figyelmét saját,
vélt igazára. A latin-amerikai országban néhány
napja óriási, csaknem 200
kilométer hosszú zászlót
feszítettek ki a bolíviaiak
az Oruro és a főváros, La

Paz közötti országúton,
Patacamayában. A zászlóhosszúsági világcsúcskísérlettel a tengeri kijárat
iránti igényükre kívánják
felhívni a figyelmet. Bolívia
ugyanis a hágai Nemzetközi Bíróságon indított perrel
rá akarja szorítani a szomszédos Chilét, adja vissza
kijáratát a Csendes-óceánhoz, amelyet egy 1800-as
évek végén vívott háború
következményeként veszített el.

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.
Ami elvárunk: józan életmód, szaktudás.
Érdeklődni: Plesér Csaba, 20 420 3954

A

Wall Street farkasa
című filmet jegyző
Red Granite Pictures
hollywoodi
produkciós
cég 60 millió dollárt fizet
az Egyesült Államok kormányának az amerikai hatóságok egy nagyszabású
nemzetközi akciójának keretében, amelyben több
mint egymilliárd dollárnyi
elsikkasztott malajziai közpénzt próbálnak visszaszerezni.
Amerikai ügyészek szerint
egy, a Najib Razak malajziai
miniszterelnök által 2009ben létrehozott gazdaságfejlesztési alapból (1MDB)
– fedőcégek révén és részben amerikai bankokon keresztül – több mint 3 milliárd dollárt loptak ki nagy
értékű New York-i és kaliforniai ingatlanokat, luxustermékeket, Monet- és Van
Gogh-festményeket és repülőgépet vásárolva, valamint a Martin Scorsese rendezte Wall Street farkasa
című film finanszírozásával.
2016 júliusában a svájci szövetségi hatóságok lefoglal-

ták a sok millió dollárt érő
Monet- és van Gogh-műveket a nemzetközi akció részeként. A Leonardo
DiCaprio főszereplésével
készült Wall Street farkasa című 2013-as hollywoodi filmdráma finanszírozása
ügyében pedig polgári per
indult a filmet jegyző Red
Granite Pictures produkciós
cég ellen, amelynek egyik
társalapítója Razak mostohafia volt.
Az ügyészség és a Red
Granite Pictures Inc. közötti megállapodást csütörtökön hagyták jóvá a Los Angeles-i kerületi bíróságon
– értesült az AP.
A megállapodás kitér a Los
Angeles-i székhelyű Red
Granite Pictures két másik filmjének, a nyomozók
szerint ugyancsak 1MDB-s
pénzből
finanszírozott
Dumb és Dumber kettyó,
valamint a Megjött apuci!
című filmekhez kötődő jogok és vagyontárgyak lefoglalására.
A produkciós cég közleményében azt írta, örül, hogy
végre maga mögött tudhatja az ügyet és a filmkészítésre koncentrálhat.
sonline.hu

A világ első
tranzisztora
Az első megépített tranzisztort germánium és
aranylemez összepréseléséből hozta létre Walter Brattain, John Bardeen
és William Shockley 1947.
december 24-én. A világ
első félvezető tranzisztora
golflabda nagyságú volt.
Manapság egy bélyeg
nagyságú lapkára több
tízmilliót képesek felvinni.

A klasszikus
matróz sapka...
A klasszikus matróz sapka
igazából egy segédeszköz.
Amikor vizes lesz, a sapkában rekedt légbuborék a
víz felszínén tartja a matróz fejét.

Kaposvári
Villamossági
Gyár Kft.

A KVGY Kft.
felvételre keres:
villanyszerelő
festő
cnc gépkezelő
esztergályos
marós
gépbeállító
szakmunkásokat!
Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal
a sebestyen.monika@kvgy.hu
email címen lehet
2018. március 21-ig.
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BEMUTATJA:

2018.
MÁRCIUS 29.
19.00 ÓRA
Kaposvár,
SZIVÁRVÁNY
KULTÚRPALOTA

Jegyek elővételben kaphatók a Szivárvány Kultúrpalota
(7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 1.) jegypénztárában,
a Tourinform irodában (7400 Kaposvár, Fő utca 8.), illetve online www.tixa.hu/kaposvar
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Rekordáron
kelt el egy régi
Leica
fényképezőgép

AZ ÉRSZŰKÜLET A MOZGÁS,
ÍGY A NORMÁL ÉLET GÁTJA LEHET

Minden idők legdrágább fényképezőgépeként, 2,4 millió euróért
kelt el egy 1923-es Leica tesztpéldány egy szombati bécsi árverésen. A 0-ás sorozatú, 122-es
sorszámú készüléket mindössze
400 ezer euróért hirdették meg,
ám egy ázsiai magángyűjtő végül – napi árfolyamon számítva
– 748 millió forintnak megfelelő
összeget fizetett érte.
A világrekordot a Westlicht
aukciósház részben a gép kiváló állapotával magyarázta. Az 1923-ban, az első Leicafényképezőgép hivatalos piacra
dobása előtt két évvel legyártott
25 tesztpéldány közül csak három maradt fenn eredeti állapotában. A korábbi aukciós világrekordot ugyancsak egy Leica
tartotta, a 0. széria 116. számú
kamerájáért 2,16 millió eurót fizettek a Westlicht egy 2012-es
árverésén.

Minden csatornán keresztül azt lehet hallani, hogy milyen sokat jelent a
mindennapi legalább 30 perces séta. Hideg, rossz időben hajlamosak vagyunk erről
megfeledkezni. Ahogy jobb lesz az idő a kedv is megjön egy kis mozgásra. Sajnos
sokaknál ekkor derül ki, hogy már nem megy panasz nélkül bizonyos táv megtétele.
Megjelennek a görcsök, zsibbadás, fájdalmak a lábában. A végtagok nem
melegednek rendesen fel. Figyelni kell ezekre az intő jelekre, hisz egy súlyos
betegségre, az érelmeszesedésre, érszűkületre utalhatnak.
Nagyon sok minden befolyásolhatja ereink állapotát. Többek között roncsolja a
cukorbetegség, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, dohányzás, sok
stressz.
Nagy segítséget jelent az a készülék, mellyel 20 kezelés szükséges, hogy javulást
lehessen elérni. Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg életét.
Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát ingyen március 16‐án vagy
március 22‐én Kaposvár, Fő u. 45. szám alatti rendelőben! A kúra alapárából
30.000 forint kedvezmény jár! A kupin felmutatásával további 10ezerrel
csökken az ár. 06‐72/551‐714, 06‐20/541‐1466, 06‐70/290‐3216, 06‐30/339‐6963.
A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

Szakorvos végzi a vizsgálatot
és annak kiértékelését.

Nashwan-Parasound
Kezelôcentrum
-10.000 forint
kedvezmény
Érvényes: 2018. 03. 31-ig

tavaszi tekercs
Hozzávalók:
- 1 nagy fej vöröshagyma
- 40 dkg darált pulykahús
(vagy darált csirkemell)
- 20 dkg káposzta
- 15 dkg sárgarépa
- 4 ek szójaszósz
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint (őrölt)
- 4 ek napraforgó olaj
- 2 csomag réteslap
(20 dkg-os)

Elkészítés:
A hagymát apró kockára vágjuk, és az olajon megdinszteljük. A répát és a káposztát gyufaszál méretűre vágjuk. A húst a hagymához adjuk, és megsütjük benne. Sózzuk, borsozzuk.
Ha kész, hozzáadjuk a répát és a káposztát, és pár perc alatt félpuhára sütjük. Szójaszósszal ízesítjük (kb. 4-5 evőkanálnyi).
A réteslapokat széthajtogatjuk, 2-3 réteg legyen egymáson. Arra vigyázzunk, hogy ne száradjon ki. Érdemes nedves konyharuhával letakarni.
15x15-ös négyszögekre felvágjuk, közepükre teszünk a töltelékből, és két szélét behajtva felgöngyölítjük.
Sütőpapírral kibélelt tepsire tesszük, olajjal alaposan megkenjük, és forró sütőben aranybarnára sütjük.
.

Jó étvágyat!

