Színes, mintás, bitumenes
lemezzel, 12 év garancia
lapostető szigetelés,
ingyenes felmérés,
árajánlat.
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A forradalmak
koráról értekeztek
a levéltári napon
Kifogyhatatlan Somogy története az 1918-19-es eseményekben – állapították meg annak
a konferenciának a résztvevői, amelyet Kaposváron rendeztek a MNL Somogy Megyei
Levéltárában. A 39. levéltári
napot tartották a megyeszékhelyen.

A

Mikroszkopikus élőlényeket
vizsgáltak a Balatonnál
a Halak Napján
A víz alatti világba nyerhettek bepillantást a siófoki diákok a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) jóvoltából kedden a Halak Napja alkalmából.
A város könyvtárában Bodó Iván halászati mérnök segítségével a legkisebbek a
különböző halfajokkal ismerkedtek, vízmintákat vizsgáltak és mikroszkopikus
élőlényeket is megfigyelhettek. A Halak
Napjáról tavaly óta emlékeznek meg március 20-án országszerte különböző rendezvényekkel. A cél a halak további népszerűsítése.
Ehhez a programsorozathoz csatlakozott
idén a Balatoni Halgazdálkodási társaság
is, mint a Balaton vízkezelője azért, hogy
a tónál is nagyobb figyelmet kapjanak a

halak. A siófoki diákoknak szervezett játékos foglalkozások mellett a BHNp Zrt.
a Balaton Fejlesztési Tanács Víz Világnapi
Konferenciájához is csatlakozott, ahol a
társaság horgászati ágazatvezetője a balatoni horgászat és halászat jövőjéről tartott előadást.
A Halak Napjához kötődően a következő
napokban is lesznek balatoni rendezvények, többek között a Kis-Balatonnál is,
ahol hulladékgyűjtést tartanak, emellett
a társaság a napokban megkezdi hagyományos tavaszi munkái között a süllőfészkek telepítését. A Halak napja alkalmából
a horgászok is számíthatnak meglepetésekre, a szabálykövető pecásokat a halőrök apró meglepetéssel díjazzák.
sonline.hu

z összejövetel témája
a XX. század eleji forradalmak kora volt a
Dél-Dunántúlon. Somogyban tartanak a leghosszabb
ideje levéltári konferenciákat,
hangsúlyozta Polgár Tamás, a
Somogy Megyei Levéltár igazgatója. A hagyományt még
Kanyar József indította el az
1970-es években. Tavaly első
világháborús konferenciát rendeztek, ezt követte korban is
az idei. Somogyban sok az emlék ebből a időszakból, 191819-ben itt tevékenykedett a Latinka-század, és a megyét nem
kímélte a Prónay-különítmény
sem a fehérterror idején.
A levéltári napon köszöntőt
mondott Biró Norbert, a Somogy Megyei Önkormányzat
elnöke, aki szerint a vármegye
és a levéltár története összefonódott, és a levéltár mindig
erőt adott, amikor a vármegyét
újra kellett szervezni. Utalt arra, hogy a régi levéltár épületét, amelyet visszakapott a
megye, hamarosan 800 millió
forintból újíthatják fel. Ezután

múzeumi kiállítóhely lesz, ahol
a levéltár bemutatói is helyet
kaphatnak majd. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója a megnyitón
hangsúlyozta: az országban 78
épületet kezelnek, közülük jó
példa a kaposvári sorsa.
Hasznosak a hasonló konferenciák abban, hogy a levéltárra
maradt iratokról életszerű képet nyújthassanak, mondta Ö. Kovács József, főigazgató-helyettes. Előadásában
az agrártársadalmak reakcióit elemezte a korban, hiszen a
Dél-Dunántúl, benne Somogy
legfontosabb jellemzője a
mezőgazdasági lét nehézsége volt. Vidéken ez váltotta ki
a forradalmakat egy vesztes világháború csalódottsága után.
– A cselédsors nehézségei, a
fizikai nyomorúság meghatározóbb volt az 1918-19-es
megmozdulások idején, mint
a forradalmi eszmék terjedése – mondta Ö. Kovács József.
– Kutatásaim szerint a korábbi aratósztrájkok idején is a
konkrét szerződésekben akartak eredményt elérni, és nem
ideológiák okozták a szembenállást. A történész hozzátette:
a földművesek nehéz helyzetét mutatják a kivándorlási
statisztikák, és a gyermekszám
csökkenése.
sonline.hu
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Majdnem
fekete-sárga lett
a Goldan Gate híd
Mikor a Goldan Gate hidat tervezték, megépítésére csak
úgy kaptak engedélyt a hatóságoktól, ha feltűnő színűre festik, hogy a hajók és a repülők még ködös időben is jól láthassák azt. Az Amerikai Haditengerészet a
fekete-narancssárga festést javasolta, de szerencsére
a híd építészei nagyobb esztétikai érzékkel bírtak, Irving Morrow meggyőzte a haditengerészetet, hogy a
sötét narancssárga árnyalattal a híd szebb és kellően
feltűnő színű lesz.

A világ
leggyorsabb
repülő
rovarja

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

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

Tíz héten át
robotoztak

A világ leggyorsabb repülő rovarja az Ausztráliai szitakötő, amely 57
km/h sebességre képes.
A csigák közül az éticsiga
a csúcstartó, 0,05 km/h sebességgel (50 méter óránként).

/nyugatimelo

Vicc-turmix
Rendőr
A rendőr matematikát tanul, egy
nap sugárzó arccal jön haza, és a
feleségéhez fordul:
- Asszony, a matematika csodálatos! Mit szólsz ahhoz, hogy:
5-7+2=0!
- ?!
- Elmondom még egyszer!
5-7+2=0! Hát nem csodálatos!
- Nem értem - mondja az asszony
-, de mondj egy konkrét példát.
- Figyelj asszony! Megy egy busz
a végállomás felé.
5 utas utazik rajta. A végállomáson leszállnak 7-en.
Hát persze hogy fel kell szállnia 2
embernek, hogy üres legyen az a
rohadt busz!
Szülészeten

IMPRESSZUM

Pingvin, teknősbéka, nyuszi, vagy éppen
zsiráf. Mindez robotokból. A Berzsenyi
Dániel Általános Tagiskola diákjai egy
országos pályázaton sikeresen szerepeltek, így tíz héten át hat robotot programozhattak.

M

ár jól megtanult mozdulatokkal nyúltak az alkatrészek felé a
Berzsenyis tanulók. Miután ös�szeszerelték, egy program segítségével
utasításokkal látták el azokat. – Először az
alapmozgásokat tanulták meg a diákok,
majd különböző szenzorokkal fény, hang
és nyomásérzékelőket csatlakoztattunk a
robotokhoz – mondta el Milánkovics Balázs, a programban résztvevő informatika
tanár. – Úgy gondolom, ezáltal kedvet ébresztettünk az informatikai szakma iránt
a gyerekekben, megajándékoztuk őket a
sikerélmény és a játék örömével.
– Számos kompetencia fejlesztésében
segítettek a robotok, a gyerekek nagyon
élvezték a közös munkát, örülök, hogy
megismerkedhettek a robotikával – vélte Huszárné Forintos Mónika igazgató.

Szülészeten a váróteremben
Tilk Csilla, a program koordinátora azt
ülnek a férjek. Kijön a nővér és
mondta: egy országos pályázaton
vettek
Lapigazgató:
mondja az
Szekeres
részt sikeresen és így lehetőségük
volt Zsolt egyiknek:
Főszerkesztő: - Gratulálok, ikrei születtek!
összes diákjuknak belepillantania
a jövőGyörgy - Számítottam rá, ugyanis a „Két
Heffler
technológiájának alapjaiba. –Szerkesztőség
Öröm volt címe:
bivaly” fogadóban dolgozom.
7400 Kaposvár, Hamarosan újra jön a nővér, a kölátni ezt a sok csillogó szemű gyerekeket,
Teleki u. 7. fsz.1 vetkező férjhez:
akik élvezettel vetették bele magukat
a
- Gratulálok, hármas ikrei szüTel.: 20/345-8254
lettek.
robotépítésbe – mesélte Klement Kriszti- Gondoltam, hogy ez lesz, mivel
Kiadja:
na, az Abacusan Studió területi képviselőén a 3M-nél dolgozom.
Maraton
Elsápad a harmadik férj:
Lapcsoport-Multivízió
je. A céljuk az volt, hogy a fővárosi
iskolák
- Úristen, én voltam a „101 kiskuKiadói Kft.
mellett a vidékieket is megismerkedhesFelelős kiadó: tya” operatőre...
senek a digitális világgal. A robotok
melHeffler
György
és Vida-Varga Andrea
lé az oktatási intézmények pedagógusai
ügyvezető igazgatók
szakmai képzést is kaptak.
– Sugár Sára pedagógiai vezetőnkNyomtatás:
irányíMediaworks
Hungary Zrt.
tásával dolgoztuk ki a programot,
amel�lyel készségeket és képességeket
is tudFelelős
vezető:
Gábor Ferenc
tunk fejleszteni a résztvevőHorváth
tanárokkal
– tette hozzá Klement Krisztina. nyomdavezető
A lap ingyenes.
A tervek szerint nem csak iskolákban,
haMegjelenik 30.000 példányban
Kaposvár és körzete
nem nyári táborokban is Kaposvár,
ismerkedhetHetes, Igal, Juta, Kaposfüred,
Kaposmérő, Kaposszerdahely, Szenna,
nek gyerekek a robotokkal. ATaszár,
cél pedig
Toponár, Kaposújlak,
Somogyaszaló
közigazgatási
az, hogy szponzorok segítségével ezekterületén.
a DMH Magyarország Kft.
beszerezhetőek legyenek azTerjeszti
iskoláknak.
A Szerkesztőség fenntartja magának a
jogot az olvasói levelek tartalmának
szerkesztésére és közlésére.
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London lesz
Stephen Hawking
végső nyughelye

Állás
KFT.keres dunántúli partner
cégének összeállító lakatosokat, Co-hegesztőket nettó:1600-1700.Ft. órabérrel.
Utazás, szállás biztosítva.
06/20-408-36-14.
jártas
üzleti kollégát keresünk! Tel.:
30/927 3108
Vagyonbiztosításban

Cambridge-ben búcsúztatják a múlt héten elhunyt világhírű elméleti fizikust,
Stephen Hawkingot március 31-én – közölte a család kedden. A tudós hamvait a
londoni Westminster-apátságban helyezik örök nyugalomra.

A

cambridge-i St. Mary templomban tartandó gyászszertartásra a rokonok és a barátok mellett a tudós egykori kollégáit is
meghívták. A templom annak az épületnek a közelében van, ahol Hawking több
mint 50 éven át tudományos tevékenységét végezte. A család ezért döntött úgy,
hogy abban a városban vesznek végső búcsút a tudóstól, amelyet nagyon szeretett.
A család úgy fogja megrendezni a búcsúztatást, hogy a hívőknek és a nem vallásos
résztvevőknek is megfelelő legyen. Stephen Hawking ateista volt és nem hitt a halál utáni életben.
John Hall, a Westminster-apátság
főesperese elmondta, hogy Stephen Hawking hamvait Isaac Newton síremlékének
közelében helyezik örök nyugalomra.
A világhírű brit elméleti fizikus 76 évesen,
múlt szerdán hunyt el cambridge-i házában. A korunk egyik legnagyobb elméjeként, az „asztrofizika popsztárjaként” is
emlegetett tudós 1942. január 8-án született Oxfordban. Tizenhét évesen került az
Oxfordi Egyetemre, ahol fizikából szerzett
diplomát kiváló eredménnyel. Kozmológiai-asztrofizikai tanulmányait Cambridge-ben folytatta, ahol 1966-ban szerzett
doktori fokozatot.
Az egyetemi évek alatt gyógyíthatatlan
betegséget (amiotrófiás laterálszklerózist)
diagnosztizáltak nála, amely a mozgató
idegpályák elsorvadásához vezetett. Kezdetben bottal járt, de 1969-ben végleg tolókocsiba kényszerült, a bénulás elhatal-

masodása után fej- és szemmozdulatokkal
vezérelhetővé tett beszédszintetizátor
segítségével tudta már csak megosztani gondolatait másokkal.
Bár az orvosok rövid időt jósoltak neki,
csodával határos módon több mint öt
évtizedet élt együtt betegségével, amely
testi állapotát lerontotta, de elméjét nem.
Nevét az 1988-ban megjelent, Az idő rövid története című, a tudományokban járatlanok számára is élvezhető könyv tette
széles körben ismertté. A kötetet negyven
nyelvre fordították le, harmincmillió példány kelt el belőle. Hawking szerepelt már
rajzfilmekben, sorozatokban, lemezeken
is. 2001-ben jelent meg Az univerzum dióhéjban című munkája, amelyben arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberi fajnak
nincs jövője, ha nem terjeszkedik a világűrben. 2005-ben adta ki első könyvének
átdolgozott, kibővített változatát Az idő
még rövidebb története címmel. 2010ben megjelent, A nagy terv című könyve azért kavart vitát, mert azt fejtette ki,
hogy a világegyetem keletkezése a fizika
törvényeivel megmagyarázható, így nincs
szükség a Teremtőre.
Tavaly ingyen hozzáférhetővé tette 1965ben készült doktori értekezését, amelyre
a közzétételt követő első héten több mint
kétmillióan voltak kíváncsiak.
Hawking számos kitüntetés birtokosa
volt, harminckét évesen lett a brit Királyi Akadémia tagja, harminchét évesen
megkapta Cambridge-ben a matematika tanszék Lucas-professzori (tanszékvezetői) posztját, amelyet Newton is betöltött. 2009-ben nyugdíjba vonult, de
professor emeritusként folytatta munkáját a Cambridge-i Egyetemen, a relativitáselmélettel és gravitációval foglalkozó
csoportot vezette.
sonline.hu

Kamionra keresünk sofőrt

éves állásra, versenyképes fizetéssel. Feltételek:
„C” jogosítvány, PÁV, GKI,
sofőrkártya.
Érdeklődni:
06-20/974-9358
BETANÍTOTT dolgozókat
keresünk Győr-MosonSopron megyei partnerünkhöz. Magas bér, ingyenes szép szállás, utazás
térítés. 06/30-511-4219.

Apró
Ingatlan

pet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógélyes gázos lakás Eladó! Tel.: pet, kompresszort, invertert, kis
gépeket. 0670/624-5475
70/389 8257
Észak-nyugati
városrészben Engedéllyel rendelkező személy
különleges hangulatú igényes hullajtott szarvasagancsot (gímet/
családi ház Eladó! Tel.: 70/389 dámot/őzet) vásárol legmagasabb
áron. Tel.:06-70/388-1389.
8257
Részletre is megvásárolható Terhessé vált cégét megvásárolcsaládi ház Somogyaszalóban! juk! Magas tagi kölcsön, magas
házipénztár előnyben! Érd.:
Tel.:70/389 8257
06-30/345-4724.
Petőfi utcában két szobás erké-

KIADÓ

Albérlet Kiadó dolgozó hölgy

Jármű

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól fügSzolgáltatás
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
Költöztetés háztól-házig kis és +36-70/669-7777
nagy kocsival is. Tel.: 30/947Állat
4201; 82/310-826
Előnevelt csirke rendelhető
Best-Unio Ablak és árnyészállítással. Vörös: 410; Masterkolás technika teljeskörű
Kendermagos: 425; Húsfehér:
gyártás, beépítés és javítás.
460,- 20/939-1895
Köműves munkát és burkoRottweiler kiskutya Eladó!
lást vállalunk. Tel.:20/403
Tel: 20/4877824
8400; 20/336 0011
részére! Tel.: 30/307 8177

Ok t a t á s
Fuvaroztat? Költöztet? Szállítat? Tibire mindig olcsón szá- Bolti eladó, Boltvezető, Szamíthat! Tel.: +36 82/823-958; kács,
Cukrász,
Pincér,
06/30/956-7015
Vendéglátásszervező, VendégláÁrú, bútor szállítás, költöztetés tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
kedvező áron! Tel.: 30/947 3005; Aranykalászos Gazda OKJ tanfo82/424 129
lyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
VEGYES
A001-A011)
Palackot vásárolok (PB, ipari gáz).
Aranykalászos gazda tanfoTel.: 06-20/368-1233.
lyam Kaposváron. Ár: 180

Vásárolok bizsukat, hagyatékot, ezüstöt, bontóasztalt,
gyalupadot, dunnát, fateknőt,
saját részre szarvasagancsot.
Értesítésre házhoz megyek.
Ramosné, 06-30/979-8398,
06-74/465-699.

000 Ft. Tel.:06-30/310-8934
E:00846/2014/A001-A00122
T á rskeresés

61 éves független férfi keresi

komoly, megbízható hölgy társát! T30/816 1307

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo- 69 éves hölgy társat keres! Tel.:
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé- 30/898 2311
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Tetőjavítás, felújítás
,
ajtó, ablakcsere,
gipszkartonozás
.
Kérje ingyenes
árajánlatunkat!

Minőség, garancia.

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

Legolcsóbban a gyártótól
�ed�ny, reluxa, szúnyogháló,
harmónikaajtó,
szalagfüggöny,
na�ellenz�, roletta

30-70% kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak +10%

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

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

 +36 20 350 5734

SZERELŐKET
FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT
 interjúra felutazás támogatása
SORJÁZÓKAT
 nt 150-200 ezer Ft kereseti
ANYAGGAZDÁLKODÓKAT
lehetőség
FELÜLETKEZELŐ OPERÁTOROKAT


cafeteria, bónusz + prémium




fizetési előleg (max. 40 000 Ft/hó)
utazási támogatás
ajánlási prémium

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

A hang a vízben
4x gyorsabban
terjed
A hang terjedési sebessége a levegőben átlagosan
340 m/s, édesvízben 4x
olyan gyorsan 1435 m/sal, sós vízben még ennél
is gyorsabban 1500 m/sal terjed. A szilárd anyagok még jobban vezetik
a hangot, az összes anyag
közül a gyémántnak a legnagyobb a hangsebessége, mintegy 18 000 m/s.

Mátyás királyra
emlékeztek

OROS GUMISZERVIZ
FOLYAMATOS GUMIABRONCS ÉS FELNI AKCIÓ!
GUMIABRONCS-JAVÍTÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
(szgk., tg., mg.)

műszaki gumicikk-gyártás,
gépkocsi gumialkatrészeknek felújítása,
szállítóheveder-javítás, -végtelenítés, -forgalmazás, -felújítás.

ALUFELNI-FESTÉS ÉS -JAVÍTÁS!

7431 JUTA, Hősök tere 1/b. (Kaposvártól 4 km)
Telefon: 82/315-073 Mobil: 06-20/570-5100
E-mail: oros.gumi@kapos-net.hu
www.orosgumi.hu www.felnicity.hu

Hétfő-Péntek: 8.00-17.00
Szombat: 8.00-12.00

Ősszel érkezik
George R. R. Martin
űrsorozata
A Trónok harca (Game
of Thrones) könyvek
szerzője, George R. R.
Martin „űrben játszódó Psychoként” írta le a
Syfy gyártásában készülő új, Nightlfyers című sorozatot.
A gyártó kedden tette közzé az első felvételt a készülő sorozatból,
amelyben nyolc szabadúszó tudós és egy
telepata indul a földönkívüli élet keresésére a
Nightflyer fedélzetén,

a kis létszámú legénység és a zárkózott kapitány társaságában. Rövidesen az utazás túlélése
lesz a tét, miután rémisztő és erőszakos események sorozata következik
be, és az összezárt emberek egymásra gyanakszanak. A figyelemre méltó
látványtervek alapján
készülő, őszre ígért sorozatban Gretchen Mol és
Brían F. O’Byrne játszik főszerepet.
filmnet.hu

Az idei a Mátyás királyról szóló emlékév, ehhez kapcsolódó előadásokat
hallgathatnak a történelem iránt érdeklődők a megyei múzeumban. Elsőként a Hunyadi kor hadtörténetéről szóló bemutatót tekinthettek meg.

M

agyarország a keresztény
Európa védőbástyája és
pajzsa – ez olyan eszme,
amely többször felbukkan a magyar történelemben, és a Hunyadiak korában szilárdult toposszá,
de jóval korábban keletkezett. 1417ben jelent meg először ez a szófordulat, és Luxemburgi Zsigmond magyar
királyhoz köthető, aki már ekkor felismerte, hogy csak európai összefogás
és keresztes hadjárat állíthatja meg az
oszmán fenyegetést. Ez is megtudhattuk Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense előadásából.
Az Ostrea Peregrina Akadémia vendége volt a Rippl-Rónai Múzeumban.
Előadásában Mátyás király korának hadászatába nyerhettek bepillantást az
érdeklődők.
2018 Mátyás király emlékéve, mert
több kerek évfordulója is van az éle-

te eseményeinek: 575 évvel ezelőtt
született és 560 éve választották királlyá a Duna jegén. A szervezők nevében Varga Máté, a szentjakabi
apátság kiállítóhelyének koordinátora elmondta, hogy az idén több eseményt rendeznek Hunyadi Mátyásra emlékezve.
– Az emlékév kiváló alkalom, hogy árnyaljuk a Mátyásról alkotott képet –
felelte kérdésünkre Fedeles Tamás.
– A legközismertebb történelmi figuránk, képmása ott van a pénzeinken,
de számos mítoszt lerombolhatnánk
róla, mint például valóban igazságos
volt-e, vagy komolyabban is felléphetett-e volna a török ellen.
Mátyás uralkodása elválaszthatatlan
apja, Hunyadi János törökellenes hadjárataitól, mutatott rá a történész. A
Hunyadiak ismerték fel a magyar haderő modernizálásának szükségességét.
Ennek része volt a határvédelmi rendszer, a déli végvárak megerősítése. Fedeles Tamás bemutatta a híres fekete
sereg szerkezetét is.
sonline.hu
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Külföldi munkavállalásra
is alkalmas

MASSZÔRKÉPZÉS
indul

KAPOSVÁRON,
2018. április 16-tól

Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft
Nyirokmasszázs:42.000 Ft
Reflex talpmasszázs:42.000 Ft

Érd: 06-70/369-8655
Fnysz:00777-2012

A ragadozók
közül…
A ragadozók közül melyik
állatnak a legerősebb a harapása? A sós vízi krokodilnak. Az ember átlagosan
60-80 barral tud harapni. Ezzel szemben a bordás krokodil közel százszoros erősséggel, azaz 7700
barral tud harapni. Az emlősök közül a víziló állkapcsa a legerősebb, 1821 bar
harapásra képes. Szerencsére a vízilovak ártalmatlan növényevők, csak szélsőséges esetekben válnak
veszélyessé: élelem-, vízhiány, vagy kicsinyeik védelme miatt.

UTÓLAGOS
FALSZIGETELÉS

A lajhár azért
lassú...

Felázás, omló vakolat, lepergő
festék, faltól elváló kőpor,
jellegzetes dohos szag,
rohadó parketta, penész:

A lajhár azért lassú, mert
nagyon energia szegény a tápláléka, leginkább fakérget és leveleket eszik.

GYORSAN ÉS HATÉKONYAN!

az egészségét és a
pénztárcáját is károsítják!

Hívjon most egy INGYENES
ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE,
ön csak nyerhet vele!
Falszig Tősérbau Kft.

KATYI TAMÁS

06-30/470-3882
falszigkft@gmail.com

A repülő
halak akár...
A repülő halak akár 40
másodpercig is repülnek
a víz felett. 100, de akár
300 méter távolságra is
képesek szállni egyenes
vonalban.

Kezdődik a gyermekek zongoraversenye
Négykezes Zongoraverseny és Kurzus Határok Nélkül címmel fiatalok versenyeznek egymással Egerben. Az esemény harmadik éve valósul meg.

loznak, közösséget építenek. A résztvevők tehetségük kibontakoztatásán túl olyan nevelésben vesznek részt, amely a fejlődésükhöz elengedhetetlen.
Kutatások igazolják, hogy a zene a koncentrációs
Harmadik alkalommal magyarországi és határon tú- képességet és a kitartást is fejleszti. A versenyre a
li gyermekek kapnak lehetőséget arra, hogy bemu- Kárpátaljáról, a Felvidékről, Erdélyből érkeztek fiatathassák zongoratudásukat az egri kápolnában. A talok. A határokon átívelő eseményen a tanácsok is
rendezvény „Négykezes Zongoraverseny és Kurzus meg tudják mutatni, hogy munkájuk példaértékű.
Határok Nélkül” címmel Várnagy Andrea zongora- Szólt a Nemzeti Tehetség Programról is, amelynek
művész kezdeményezésére valósul meg.
kiemelt célja a művészet támogatása. Évek óta nő
Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért az adófizetők egy százalékos felajánlása, tavaly 132
felelős helyettes államtitkár az esemény beharan- millió forint értékben jutottak támogatáshoz a fiatagozóján úgy fogalmazott: a programban a fiatalok lok, akik hangszervásárlásra is pályázhatnak.
nem csak versenyeznek egymással, hanem fesztivácsalad.hu

Ringo Starr immár
hivatalosan is lovag lett!

Fogorvos
találta fel
a vattacukrot
A 18. században a fonott cukor drága volt, és előállítása munkaigényes, így kevesek tudták megfizetni. Egy
amerikai fogorvos, William
J. Morrison 1897-ben találta fel a vattacukor-fonó gépet és az édességkészítő
nashville-i John C. Whartonnal közösen fejlesztették tovább. A vattacukor gyártó
gépet az 1904-es, St. Louis-i
világkiállításon mutatták be,
az új édesség igazán az 1920as évektől vált népszerűvé. A
vattacukrot először tündérpehely néven, akkor 25 centért (átszámítva mai értékére
6 dollárért) árulták. Az USAban nemzeti ünnepnapja is
van az ott gyapotcukorként
népszerűvé vált édességnek,
december 7-én tartják.

M

árcius 20-án ünnepélyes keretek közt lovaggá ütötték a
The Beatles zenekar egykori
dobosát, az idén 78. életévét betöltő
Ringo Starr-t. Sir Ringo Starr (születé-

si nevén Richard Starsky) 53 évvel azután tért vissza a Buckingham-palotába, hogy a The Beatles zenekarral
együtt átvették a Brit Birodalomrend
Érdemérmét. A keddi ceremónián

maga Cambridge hercege Vilmos
súlytott le rá a megszokott kardmozdulatokkal, de természetesen jelen
volt II. Erzsébet Brit királynő is.
Az egykori Beatle az ünnepség után
azt nyilatkozta, hogy nagyon sokat jelent neki ez a kitüntetés, mert ezzzel
elismerik eddigi munkásságát. A sajtó képviselőinek azon kérdésére, hogy
szeretné-e ha ezentúl Sir Ringo-nak
vagy Sir Richard-nak szólítanák a következőképpen reagált: „Még nem tudom. Nagyon új ez az egész, és még
nem tudom hogy kell megfelelően
használni.”
Majd odafordulva egy újságíróhoz
viccesen hozzátette: „De elvárom,
hogy ti használjátok!”
Arra a felvetésre, hogy mit fog csinálni
az érmével, egyszerűen annyit felelt:
„Reggelinél fogom viselni.”
Az újdonsült lovag azt is elárulta,
hogy egy hete együtt vacsorázott
régi barátjával Sir Paul McCartneyval, aki már 21 éve tagja a lovagrendnek, és azon viccelődtek, hogy milyen
mélyről jöttek, és milyen magasra kerültek. Majd Sir Paul annyit mondott
jótanácsként a ceremóniát illetően:
„Csak mosolyogj!”
Sir Ringo-t felesége, az egykori Bondlány Barbara Bach kísérte az átadásra.
koncert.hu
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Presser Gábor
az Arénában lép fel
októberben
Presser Gábor 1507. koncertjét tartja október 7-én
a Papp László Budapest
Sportarénában. A zeneszerző, billentyűs, énekes
legutóbb 2009-ben adott
önálló estet az Arénában.
Az Omega és a Locomotiv
GT egykori tagja, sikeres
musicalek (Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról, A padlás) szerzője,
szólóban kilenc stúdióalbum készítője, a magyar
dal napja kitalálója és csaknem egy évtizeden át irányítója. Presser Gábor dalai
a hatvanas évektől napjainkig generációkra volt
hatással, slágerek tucat-

jait írta Zoránnak, Katona Klárinak, Révész Sándornak, Kovács Katinak,
Demjén Ferencnek vagy
Rúzsa Magdinak is. Számos
szakmai és állami kitűntetést kapott, a Kossuth-díjat 2003-ban vehette át,
idén májusban ünnepli
70. születésnapját. “Semmiképpen nem akartam
jubileumi estet tartani.
Amikor felkértek az októberi koncertre, azt gondoltam, legyen az előadás címe a sorszáma, ahol most
éppen tartok, az 1507.” –
idézte a közlemény a zeneszerzőt.
MTI

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.

Csomagoló betanított munkásokat
keres azonnali kezdéssel,
hosszútávú munkavégzésre Kaposvárra.

Elvárások:
� Minimum 8 általános iskolai végzettség
� �agy munkabírás, megbízhatóság
�u�ka���:
� Többm�szakos munkarend
Juttatások:
� Versenyképes jövedelem � Hosszú távú munkalehet�ség
� �éren kívüli juttatási rendszer
� Havi egyéni teljesítmény�ügg� prémium
� �elenléti prémium � �tazási hozzájárulás
� �api üzemi étkezés � Kedvezményes üdülési lehet�ség

Az önéletrajzokat az alábbi elérhet�sségeen
elérhet�ségeken várjuk:
Email: hr@kometa.hu � evél: KOMETA 99 Zrt., HR iroda, 7400 Kaposvár Pécsi u. 67-69.
Személyesen: Személyi portán önéletrajz leadásával

Kinyitott a Balaton
– telt ház volt a hosszú hétvégén a tónál
éjjel 2 óráig nyitva tartottak. Telt házzal működtek a balatoni wellness szállodák az év első
hosszú hétvégéjén. – Ugrásszerűen megnőtt a
kereslet, jól indul az év – mondta Kiss Annamária, a zamárdi négycsillagos Hotel Wellamarin
kommunikációs és marketingvezetője. – Kilencven százalékban belföldi vendégek érkeztek hozzánk, kínálatunkat a március 15-i
ünnephez igazítottuk. A békebeli idők finomságait kínáltuk svédasztalos vacsoráinkon, volt
Kossuth-kifli, Jókai-bableves és a Pilvax kávéTelt ház volt a hosszú hétvégén a tónál, A Siófoki Szabadtéri Vendéglátósok és Kézműrengeteg program várta a turistákat, aki vesek Egyesülete által megrendezett Márciuakart, még hajóra is szállhatott és megcso- si Gasztro Mustrán borokat és finomságokat
dálhatta a Balatont.

B

ár nagyszombaton indul hivatalosan

lehetett kóstolni. A siófoki Fő téren színpadi
programok várták az érdeklődőket.
A Galerius élményfürdőben is nagy volt a

ház hangulatát is megidéztük. Meghívtunk
egy baristát, aki többek között bemutatta a
monarchia korabeli kapucíner elkészítését is.
Rendeztünk néptáncbemutatót és bevontuk
a vendégeket a tánctanulásba.
Hoffmann Henrik, a négycsillagos siófo-

ki Residence Hotel vezetője, a Balatoni Turiza balatoni hajózási szezon, március forgalom. Balogh Renáta, a központ veze- mus Szövetség elnöke szerint az embereknek
15. és 18. között mégis extra, egyórás tője szerint közel háromezer vendéget fo- több pénzük van, megengedhetik maguknak

sétahajózást kínált a Balatoni Hajózási Zrt. na- gadtak a hosszú hétvégén. Minden nap a wellness-utazásokat. – 95 százalékos volt a
pi négy alkalommal Siófokon és Balatonfüre- szaunamesterekkel, aromás, pálinkás vagy mé- telítettség a mi szállodánkban a hosszú hétvéden. Az egyik legforgalmasabb helyszín, a ha- zes felöntésekkel, március 16-án pedig salsa- gén – tette hozzá Hoffmann Henrik.
jóállomás környéke pedig megtelt árusokkal. esttel várták az érdeklődőket, ezen a napon

sonline.hu
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Eladó az utolsó
egyiptomi király
karórája

A KOMETA 99 Zrt., a magyar élelmiszeripar sikeres,
dinamikusan fe�l�d� nagyvállalata
kaposvári székhelyére

Laboráns munkatársat

keres azonnali kezdéssel, hosszútávú munkavégzésre Kaposvárra.
Feladatok:
� Laboratóriumi munkák ellátása szakmai és a vállalat bels� el�írásai szerint
� Minták analitikai és mikrobiológiai vizsgálata, feldolgozása, eredmények rögzítése
� A vizsgálatokhoz szükséges oldatok, reagensek, táptalajok elkészítése
� Kimutatások, jelentések és egyéb dokumentáció elkészítése
Elvárások:
� Középfokú végzettség
� Laboratóriumban szerzett szakmai tapasztalat el�ny
� Precizitás
� Irodai szoftverek használata (Word, Excel, Internet)

Aki licitelni akarna rá,

órák sorakoztak, de

siessen, nehogy kifus-

lelkesen gyűjtötte az

son az időből! Vagy a

autókat és a ritka pénz-

pénzből.

érméket is.

A

Rémy Julia, a Christie’s

leütési
ár
ugyanis akár
a 800 ezer dol-

dubaji fiókjának vezető

lárt (202 millió forint)

annak idején kizárólag

is elérheti a Christie’s

az előkelőségek és a

aukciósház péntekre

Patek Philippe legfon-

meghirdetett dubaji

tosabb ügyfelei juthat-

aukcióján arra a ritka-

tak hozzá.

ságnak számító arany

„Ennek oka egyrészt az

karórára, amely egykor

ára, másrészt a rend-

az utolsó egyiptomi ki-

kívül kis darabszáma

rály, Faruk (1920-1965)

volt. Gondoljunk csak

tulajdona volt.

arra, hogy akkoriban

A svájci Patek Philippe

már az is luxusnak szá-

óragyártó műhely ál-

mított, ha az embernek

tal 1944-ben készített

karórája volt. Ez pedig

öröknaptáras

arany

egy aranyóra, ráadásul

karórából

beosztású munkatársa szerint a modellhez

mindös�-

a legjobb óragyártótól,

sze 281 darab készült.

öröknaptárral” – húz-

Faruk személyre sza-

ta alá Rémy a pénteki

bott, hátoldalán kirá-

aukció tételeinek be-

lyi jelképpel is díszített

mutatására szervezett

Patek Philippe 1518-as

sajtóeseményen.

modellje árát 400 ezer

Az 1518-as széria volt

és 800 ezer dollár közé

az

becsülik a szakértők.

amelybe öröknaptárt

Faruk király, akit 1952-

és stoppermechaniz-

ben vértelen puccsal

must is beépítettek.

lemondásra kényszerí-

Faruk egykori órája

tettek, majd nem sok-

utoljára négy évvel ez-

kal később csecsemő

előtt bukkant fel aukci-

fiát is megfosztották a

ón, akkor 425 ezer sváj-

tróntól, gyűjtötte a rit-

ci frankért (113 millió

ka órákat. Kollekciójá-

forint) cserélt gazdát a

ban Patek Philippe- és

Christie’s genfi licitjén.

Vacheron Constantin-

sonlilne.hu

első

a

világon,

El��y:
� �lelmiszermin�sít� laboratóriumi technikusi végzettség / szakmai tapasztalat
Juttatások:
� Versenyképes jövedelem � Hosszú távú munkalehet�ség
� �éren kívüli juttatási rendszer
� Havi egyéni teljesítményfügg� prémium � �tazási hozzájárulás

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal,
�Laboráns�
�LLaboáns� jeligével az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk: :
7400Kaposvár
Kaposár Pécsi utca 67-69.
hr@ometa.hul
KOMETA 99 Zrt. HR IRODA � 744
6 -69. � hrrkometa.hul

A titánium szilárdságával alkotnak
időt álló zenét a Müpában
Izgalmas, lélekemelő szezonra adja Bogányi Tibor vezényletékészül a Pannon Filharmoniku- vel szeptember 28-án.
sok zenekar.
A hangverseny szólistái Alexander Zemstov (brácsa) és BenjaA Pannon Filharmoniku- min Schmid (hegedű) lesznek.
sok 2018/2019-es Titánium- Novemberben a közönség
sorozata a Müpában a bécsi Bogányi Gergely zongorafutaklasszikusoktól Eötvös Péter mait hallva a regényes romanművein át az érzelemgazdag tikától a drámai monumentacselló hangjáig vezeti a közön- litásig jutva csodálkozhat rá a
séget – hívja fel a figyelmet a ze- zene végtelen gazdagságára.
nekar sajtóközleménye.
Mendelssohn g-moll zongoraMint írják, egyrészt ritkaságnak versenyének „tündérkertjében”
számít, hogy sokszínűségében megpihenhet, Bruckner V. szimis ilyen egységes, a komoly- fóniájának „katedrálisában” pezenei alappilléreket felvonul- dig erőre kaphat a lélek – fogaltató hangversenyprogram áll maz a sajtóközlemény.
össze, másrészt az együttes a 2019-et köszöntve, januárban a
„titánium”, vagyis a tartós, szi- már többször sikert aratott karlárd struktúrában rejlő időtálló mester, Gilbert Varga könnyed
művészet koncepciója alapján eleganciával kelti életre a szátervezte meg az évadát, hogy zadforduló egyik „fenegyereezzel is kiemeljék a sorozatot a kének”, Erik Satie-nek és a nagy
műgonddal komponáló César
hazai koncertkínálatból.
Az évad első hangversenyének Francknak műveit. A világhírű
műsorát három emblematikus magyar zeneszerző-dirigenst,
zeneszerző, Schönberg, Mozart Eötvös Pétert 75. születésnapja alés Schubert egy-egy híres műve kalmából szerzői esttel köszönti

Jókai ötszínű
kokárdát viselt
A Jókai mellére tűzött kokárda ötszínű volt, mert
a piros-fehér-zöld mellé
a székely Laborfalvi Róza
kék-piros-sárga színeiből
a kéket és a sárgát is beleszőtte.

a Pannon Filharmonikusok 2019
márciusában.
A mester valamelyik színpadi
műve szinte folyamatosan műsoron van a világ valamely pontján. Műveltsége és stílusa egyesítő és ugyanakkor szerteágazó.
Ezt sejteti a műsorválasztás is,
melyben angol, olasz és latin
nyelvű művek követik egymást
– a koncertet pedig maga az ünnepelt dirigálja.
Áprilisban Antonín Dvořák
művein keresztül válik érzékelhetővé a cselló lelke. Az
évadzáró koncerten ez a sokak számára kedves hangszer
Marie-Elisabeth Hecker szólista
érzékeny tolmácsolásában, Vass
András vezényletével szól majd s
teszi mindezt a gordonkairodalom egyik legjelentősebb és legismertebb darabjában, a h-moll
gordonkaversenyben, és a szerző hősi karaktereket és romantikusan megkapó pillanatokat ötvöző VII. szimfóniájában.
sonline.hu
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Megvan, hogy mikor forgatják az
Indiana Jones 5-öt

Egy díjátadón Steven Spielberg árulta el, hogy mikor és hol fogja rendezni a
kalandfilmet.
Januárban vált biztossá,
hogy a már tucatszor beharangozott Indiana Jones 5 lesz Steven Spielberg következő filmje,
amelyben még egyszer
utoljára eljátssza a régészprofesszort Harrison Ford.
Most, két hónappal később a brit Empire magazin számolt be róla, hogy

a vasárnapi díjátadóján,
az Rakuten TV Empire
Awards-gálán életműdíjjal kitüntetett Spielberg a
köszönőbeszédében felfedte, hogy
jövő áprilisban kezdik a
forgatást, amely elsősorban az Egyesült Királyságban fog zajlani.
„Mindig megéri az utazást, amikor a szigetországba érkezem, hogy az
itteni tehetségekkel dolgozhassak együtt. Köszö-

nöm mindenkinek, aki
valaha is segített az itt forgatott filmjeim elkészítésében, illetve segíteni fog
nekem, amikor 2019 áprilisában visszatérek, hogy
megcsináljam az ötödik
Indiana Jones-mozit” - fogalmazott a 71 éves rendező.
Speilberg természetesen
nem szolgált egyéb infókkal a franchise ötödik installációjáról, így továbbra is annyit tudni, hogy
ugyan George Lucas nem
vesz részt az összehozásában, a forgatókönyvet
ugyanaz a David Koepp
írja, aki a Indiana Jones és
a kristálykoponya királysága sztoriját is kidolgozta.
Az egyelőre cím nélküli Indiana Jones 5 már fixen 2020. július 10-én fog
debütálni az amerikai mozikban.
sonline.hu

Fonott foszlós kalács
Hozzávalók:
• 50 dkg liszt
• 1 egész tojás
• 2 db tojássárgája
• 3 dkg élesztő
• 1 mokkáskanál cukor
• 1 evőkanál porcukor
• 6 evőkanál olvasztott vaj
• tej
• csipet só
• Valamint:
• 1 dl tej
• 1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
Az élesztőt fél dl tejben a cukorral felfuttatjuk, majd a lisztbe öntjük, és 1 egész tojással, 1 tojássárgával, 1 evőkanál porcukorral, csipet sóval és annyi tejjel, hogy puha legyen, jól kidolgozzuk. Közben
5 evőkanál olvasztott, de nem forró vajat dolgozunk bele. Kétszeresére kelesztjük. A tésztát átgyúrjuk, 3 rudat formálunk belőle, és
szorosan összefonjuk.

Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, tojássárgával lekenjük, és addig
kelesztjük még letakarva, míg a tepsit ki nem tölti.
Előmelegített sütőben kis lángon szép pirosra sütjük. A sütés vége
felé 1 dl meleg tejben 1 csomag vaníliás cukrot összekeverünk, és
a kalácsot meglocsoljuk. Ettől lesz szép fényes és foszlós.
Jó étvágyat!

