Színes, mintás, bitumenes
lemezzel, 12 év garancia
lapostető szigetelés,
ingyenes felmérés,
árajánlat.

KAPOSVÁR és körzete

I
TAVASZ

Kaposvár, F� uca 68.

2 018 . á p r i l i s 0 5 . , XXII./12.

20/400-5052

Öt év után újra Kaposváron zenélt
a világhírű Kokas-testvérpár
Különleges Kodály-művel készültek a kaposvári közönség
számára a Kokas-testvérek.
Kodály cselló és hegedű duóját először játszották együtt. A
művészek „Vissza a jövőbe, újra itthon” címmel adtak nagy
sikerű koncertet a Szivárvány
Kultúrpalotában.
A ma már világhírű zenészek
folyamatosan koncerteznek,
de nagy öröm számukra amikor a szülővárosukban léphetnek színpadra.
– A Kodály Duót először játszottuk így együtt – mondta
Kokas Dóra csellóművész. –
Nagy álmunk vált valóra, hogy
eljátszhattuk ezt a művet. Már
négyéves koromban, amikor
elkezdtem csellózni, akkor ez
volt a tervem, hogy előbb vagy
utóbb eljátsszuk ezt a művet.
Most számunkra ez egy nagy
ajándék, hiszen olyan, mintha pont nekünk íródott volna.
A fiatal lány rendszeresen méretteti meg magát nemzetközi versenyeken. Tavaly a
Hamburg Debut Nemzetközi
Csellóverseny az első díját hoz-

ta el. Nővére, Kokas Katalin három gyermekével és férjével a
Kossuth-díjas Kelemen Barnabással érkezett a koncertre. Azt
mondta: öt éve nem játszottak
szülővárosukban.
– A szívem mindig hazahúz, hiszen kaposvári vagyok – tette
hozzá Kokas Katalin. – Itt vannak a gyökereim, itt vannak
a barátaink, akik nagyon hiányoztak. Nagyon hiányzott a
helyi közönség rezgése is. Örülök, hogy el tudtunk jönni és
velünk jött José Gallardo zongoraművész is.
A Kokas-testvérek rengeteget utaznak, de ünnepekkor
együtt van a nagy család. – Én
Londonban élek, Katiék pedig
félig Kölnben laknak, de imádunk hazajönni Kaposvárra –
mondta Kokas Dóra. – Minden
kis utca, kis sarok, illat hazahúz.
A koncert második részében
a zenészek Brahms g-moll
zongoranégyesét is bemutatták. Ezt a művet a kamarazene hegycsúcsának is nevezik.
sonline.hu

2

2018. április 05.

A MÁV Zrt. munkatársakat keres
KAPOSVÁRRA KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL
az alábbi munkakörökbe:
tetőfedő, ács, bádogos
pályamunkás
Amit ajánlunk:
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható
munkaidő és jövedelem, választható béren kívüli
juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
utazási kedvezmény.
Jelentkezését a

www.mavcsoport.hu/karrier
oldalon várjuk.

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

A 20. század elejéig nem
ittak jeges teát
904-ben, a St. Louis-i Világkiállításon az indiai tea brit biztosa, Richard Blechyden nevű angol úr gondolt egy merészet. Mivel a látogatók a hőségben nem érdeklődtek forró
teája iránt, hűtve, jéggel és citrommal kínálta azt. Így született meg a jeges tea, és a világkiállítás során nemzetközi népszerűségre tett szert, és hamar világszerte az emberek kedvenc nyári frissítőjévé vált.

A legöregebb
ember
A legöregebb ember, akin
műtétet hajtottak végre, 112
éves volt. Gladys Hooperen, a
nagy-britanniai idős hölgyön
csípőprotézis műtétet hajtottak végre, ami után nem sokkal teljesen felépült.

Országosan is egyedülálló
motívumok díszítik
a buzsáki iskola tablóit

IMPRESSZUM

Az országban egyedülálló módon ősi motívumokkal kivarrott tablók láthatók a buzsáki iskola falain.
A helyi szülők, hímző as�szonyok varrják ki az emlékeket vézás, boszorkányos
és rátétes mintákkal.

S

zámítógép helyett tűvel
és cérnával készítik a tablókat Buzsákon. Dörnyei
Sándorné ötévesen ismerkedett meg a hímzés alapjaival. – A szomszédban élők mutatták meg a buzsáki hímzésminták
alapjait – mondta. – Nyugdíjas
éveimben is szívesen készítek
hímzéseket, ugyan ma már lassabban megy a munka, mint régebben, de nagyon szeretem. Akkor is, ha sok türelem kell hozzá
– mesélte mosolyogva Dörnyei
Sándorné. – Az idei tablót is ő varrja a helyi általános iskola nyolcadik osztályosainak. Kézzel rajzolja a mintákat, sablon nélkül, majd
piros-fekete fonallal hímezi ki azokat. A vézás a legősibb hímzése
Buzsáknak.
A faluban az összes tablón fellelhetők a vézás, boszorkányos és rátétes hímzés gazdag motívumai.

Lapigazgató:
Szekeres Zsolt
Főszerkesztő:
Heffler György
Szerkesztőség címe:
7400 Kaposvár,
u. 7.
fsz.1 a község polgármesA legrégebbi tabló 1967-ben ké- Teleki
Kara
Lajos
20/345-8254
szült, ekkor még nem hímezték,Tel.: tere
elmondta: valamikor régen

hanem festették az ősi buzsáki még
üzletszerűen végezték a
Kiadja:
motívumokat. Ma viszont már az hímzést,
Maraton napjainkban főleg az időLapcsoport-Multivízió
összeset hímezik. A Buzsáki Általásebb korosztály foglalkozik ezzel
Kft.
nos Iskola igazgatója, Góz Mihály Kiadói
a tevékenységgel.
A Tájház udvaFelelős kiadó:
elmondta: felvetődött, a hímzett Heffler
rán pedig
késő
tavasztól
auguszGyörgy
tablók levédetése, hisz országotus
végéig
várják
a
turistákat,
akikés Vida-Varga Andrea
ügyvezető
igazgatók
san egyedülállóan, saját kincsüknek nem
csak bemutatót tartanak,
kel díszítik iskolájukat, mindegyi- hanem akár az öltéseket is megNyomtatás:
ken más-más mintákkal.
tanítják.
Mediaworks Hungary Zrt.
– Az egyedi hímzéstechnikát egy- – Mindhárom hímzésfajta legre kevesebben művelik a faluban Felelős
vezető:
szebb
darabjai a Tájház és a FaHorváth
Gábor
Ferenchímzéskiállításán is
– tette hozzá az iskola igazgatóluház
állandó
nyomdavezető
ja. – Nagyon fontosnak tartjuk, megtekinthetőek – mondta el a
lap ingyenes.
hogy megőrizzük ezeket, ezzelMegjelenik
a Apolgármester.
– Előbbi helyen dí30.000 példányban
Kaposvár
és körzete
céllal készülnek évről évre a hímszes
halottas
lepedőt
és több száz
Kaposvár, Hetes, Igal, Juta, Kaposfüred,
Kaposmérő,
Kaposszerdahely,
Szenna,
zett tablók is. Partnerek ebben
aTaszár, éves,
ősi
motívumokkal
díszített
Toponár, Kaposújlak,
Somogyaszaló
végzős tanulók szülei is, akik bú- közigazgatási
ruhaneműket
is
láthatnak
az érterületén.
csúzásul e nagyon fontos érték- deklődők.
Terjeszti a DMH Magyarország Kft.
kel megajándékozzák iskolánkat,
A Szerkesztőség fenntartja magának a
jogot az olvasói levelek tartalmának
településünket.
sonline.hu
szerkesztésére és közlésére.
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Holt-tenger
magas sótartalma
miatt...
A Holt-tenger magas sótartalmának köszönhetően szinte lehetetlen elmerülni benne, de úszni is
képtelenség benne, csak
lebegni lehet a víz felszínén. A Holt-tenger kb.
nyolcszor annyi sót tartalmaz, mint az óceánok
vize. A tengereknek általában 2-3%-os a sótartalma, a Holt-tengernek ezzel szemben 32,8 %. A só

koncentrációja a víz mélységével változik: 40 méterig 300 g/kg, 90 méterig
332 g/kg, majd a tenger
fenekén leülepszik. Nevét
onnan kapta, hogy a magas sókoncentráció miatt nem élnek meg magasabb rendű élőlények
benne. A Biblia a Puszta tengerének is nevezi
élettelen, sivár környezete miatt.

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

szolgáltató
Kft. dunántúli telephelyre
könnyű alkatrész üzembe betanított dolgozókat
keres (nők-férfiak) Kínálunk: kiemelt bér, szállás, fizelőleg, munkaruha.
Érd:06/30-357-2136.
AUTÓIPARI

A többség használt autót vásárolna
egy felmérés szerint
Magyarországon a válaszadók
52,6 százaléka használt autót vásárolna, a japán és német autók a legnépszerűbbek –
derül ki a Vezess.hu és az Autó
Magazin közös felméréséből.

A közlemény érdekes változásnak nevezi, hogy a kelet-európai térségben
készült autókat tavaly 30,9 százalék,
idén viszont már 54,9 százalék említette vásárlási lehetőségként. A dízelautóban gondolkodók aránya 34 százalékról 31,2 százalékra mérséklődött

Lángos sütő állás! Zamárdiban,

Balaton parti büfébe keresek
lángos sütésben jártas dolgozó
májustól szeptemberig! Szállás biztosított! 0630/4978982
Fémipari betanított munkáso-

kat, hegesztőket, lakatosokat, CNC gépkezelőket keresünk győri munkahelyünkre.
Szállást, utazást, munkába
járást, cafetériát biztosítunk.
06-70/315-8492
Betanított dolgozókat kere-

sünk megnövekedett gyártásunkba, havi átlag kereset nettó 180-200.000Ft.
Szállást, utazás, munkába járást biztosítunk.
Győri, mosonmagyaróvári
munkahelyünkre.
06-70/639-9920

Apró
Ingatlan

Nincs munkád? Nem dolgozol? Betanított munkakörbe keresünk kollégákat
sopronkövesdi és ajkai munkahelyre. Ingyenes szállással,
utazási költségtérítéssel, nettó 170.000Ft havi jövedelemmel, cafetéria, előleg, bejelentett munkaviszony, albérlet támogatás, 6 hónap után
hűségjutalommal. Hosszú
távú munkalehetőség, kiváló
munkakörnyezet. Feltétel: 8
általános iskolai végzettség.
06-70/315-8492

Vagyonbiztosításban jártas üzleti kollégát keresünk! Tel.: 30/927
3108
Autópálya építésre tehergép-

kocsikhoz szerelőt keresünk
Somogybabodra. Jó fizetési lehetőség. 06/20/5-554-554
VEGYES

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz).

Tel.: 06-20/368-1233.
UTB, univerzal román gyártású

traktort vásárolnék üzemképtelen
állapotban is.Tel:06305883687

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógéládi ház bővítési hozzáépítsi pet, gépsatut, üllőt, CO hegeszlehetőséggel Eladó! Tel.: 06/20 tőt, műszerészesztergát, marógé920-3953
pet, kompresszort, invertert, kis
Ivánfahegyalja utca elején pano- gépeket. 0670/624-5475
rámás építési telek Eladó,
Jármű
Ivánfahegyen szőlő présházzal, gyümölcsfákkal eladó! Tel.: Készpénzért autóját, teherautóját
20/341 4880
megvásároljuk, állapottól fügSimonfán gyümölcsös eladó! Pin- getlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
ce, présház, víz-villany. Motoros +36-70/669-7777
háti permetező 12l-es benzinmo- Egytengelyes gyári billenős pótkotoros damilos fűkasza tárcsáva. csit vásárolnék.Tel:06305883687
Tel.:30/527 0285
Polgári stílusú egyszobás csa-

Állat

KIADÓ

Utcafronti 25nmes üzlethelység

A

z autós folyóirat és a honlap pénteki közleménye
szerint új gépkocsit a válaszolók 32 százaléka tervez
venni a következő 2 évben, arányuk
0,8 százalékkal csökkent tavalyhoz
képest.
A legtöbben, 37,4 százalék, német
használt autót venne, japán járművet
26,4 százalék, franciát pedig 12,6 százalék vásárolna. Új vétel esetén több
mint 80 százalék japán vagy német
autót venne, mintegy 40 százalékuk
pedig franciát.

Tojótyúk(tollas) 699Ft/db áron

rendelhető ingyenes házhoz
szállítással.0630/359-1160

egy év alatt, amit a felmérés készítői

bejáratott fodrászüzlet mellett a
Németh I. fasor elején Kiadó! Érd.:
30/246 4430
Szoba, konyha, fürdőszoba kiadó
egy férfi részére. Tel.: 20/341 7614

Vörös, kendermagos és szürke előnevelt csirke megrendelhető. Tel.: 06-30/911-8218,
06-82/445-154

a dízelmotorokról szóló hírekkel in-

Szolgáltatás

Előnevelt csirke rendelhető szál-

dokolnak. Hozzátették, Magyarországon a gázüzemű autók sem népszerűek, hiszen csupán 1,1 százalék kedveli
ezeket, miközben a kontinens átlaga
2,7 százalék. Meghaladja viszont az
európai arányt a hibrid autók kedvelőinek 10 százalékos aránya Magyarországon – írták.
A 15 országra kiterjedő kutatásban
több mint 12 ezren vettek részt – olvasható a közleményben.
– MTI –

lítással. Vörös: 410; MasterKendermagos: 425; Húsfehér:
kis és nagy kocsival is. Tel.:
460,- 20/939-1895
30/947-4201; 82/310-826
TOJÓTYÚK kapható 550 Ft/db, 12
Ács, tetőfedő, bádogos mundb-tól ingyenes házhozszállításkát vállalunk. Cserepes lemez
sal. 06-30/2646-146. Összeíró4500 Ft/m2 anyag és munkat keresünk!
kadíj. Mátyás Európa Hu Kft.
06-20/266-4701, 06-70/219Ok t a t á s
9107, 06-30/377-1758
Bolti eladó, Boltvezető, SzaFuvaroztat? Költöztet? Szállí- kács,
Cukrász,
Pincér,
tat? Tibire mindig olcsón szá- Vendéglátásszervező, Vendéglámíthat! Tel.: +36 82/823-958; tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
06/30/956-7015
Aranykalászos Gazda OKJ tanfoÁrú, bútorszállítás, költöztetés lyam. 06-70/637-4750. www.
kedvező áron. Tel.:30/947 3005; minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)
82/424 129
Költöztetés olcsón háztól-házig
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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

Vicc-turmix
Szerencse
- Ma nagy szerencséje van, mama, - mondja a biciklis fiatalember egy idős néninek, akit éppen elütött.
- Szerencsém? Hát ebben meg
mi a szerencse?
- Általában úthengert szoktam
vezetni...
Úszómester
Azt mondja a strandon a feleség
a férjének:
- Képzeld drágám, majdnem belefulladtam a medencébe! Az
úszómester mentett ki.
- Tudom, az előbb volt itt bocsánatot kérni.
Fekete cipő
Parancsnoki szemlére készülődnek a rendőrkapitányságon. Az
ügyeletes végignézi a felsorakozott rendőröket, és észreveszi, hogy az egyiknek az egyik
lábán egy sárga, a másikon egy
fekete cipő van.
- Azonnal menjen haza, és cseréljen cipőt! - ripakodik rá.
A rendőr hazamegy, és egy óra
múlva jelentkezik a parancsnoknál:
- Parancsnok úrnak alázatosan
jelentem, hogy nem tudok cipőt cserélni!
- Aztán miért nem?
- Mert otthon is csak egy fekete
meg egy sárga cipőm van.

TUDTA ÖN?
Az USA-ban majdnem
minden lakosra jut TV:
813 készülék jut 1000
lakosra. Ezzel szemben
Maliban csak 1 TV készülék jut 2500 lakosra.

TAVASZI HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN!

3 éjszaka Tartalma:
korlátlan
16 500 Ft büféreggeli,
menüválasztásos
korlátlan
4 éjszaka vacsora,
szaunahasználat
20 000 Ft
Az IFA mértéke 18 év felett
500 Ft/fő/éj

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

UTÓLAGOS
FALSZIGETELÉS

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

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

TUDTA ÖN?
A sakkban használt
„Sakk-matt” kifejezés
alapja a perzsa „Shah
Mat”, aminek jelentése: „a király halott”.

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

Kaposvári siker az országos
fuvolaversenyen

Kutyáról írt
Beatles
dal
A „Martha My Dear” című
Beatles-dalt Paul McCartney
a Martha nevű juhászkutyájáról írta.

Több somogyi induló is kimagasló eredményt ért el a
Jeney Zoltán országos fuvolaversenyen, melyet a Liszt
Ferenc Zeneiskolában rendeztek meg. Ha korcsoportban 64 fiatal tudását értékelte a zsűri.

A

z első korcsoportban
többek közt első díjat kapott Jóföldi
Zsóka, s harmadik helyen
végzett Károly Lilána. Mind-

ketten a bodrogi Bölcsesség
kezdete óvoda és általános
iskola tanulói, felkészítő tanáruk Lehotay-Kéry Jánosné, a korrepetitor Juhász Gábor.
Felkészítő tanári díjat kapott Bálintné Farkas Kitti
és Lehotay-Kéry Jánosné,
Várfalvi-Fodor Évának korrepetitori díjat adományoztak. A negyedik korcsoportosoknál különdíjban
részesült Szirmai Bernadett,

a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola növendéke, míg az
ötödik korcsoportban Szűcs
Luca szerzett első helyezést,
s Balázs Réka különdíjat vehetett át.
A Jeney Zoltán országos fuvolaversenyt kilencedszer
tartották meg, 33 tanintézmény 64 hallgatója mérte
össze tudását.
sonline.hu

Ezért került a tea filterbe
A teafilter feltalálója egy New
York-i kávé- és teakereskedő. 1908ban Thomas Sullivan
vásárlóinak kis selyem
tasakokban küldött különböző teáiból kóstolókat, hogy ezzel fellendítse a forgalmat. Sok
vásárló azonban nem
vette ki a teát a tasakból, ezzel együtt forrázták le, megspórolva maguknak a szűrés
folyamatát. A vásárlók

hamar megkedvelték, és hozzá
szoktak a filteres teához, olyannyi-

ra, hogy Sullivantól csak tasakba
csomagolt teát voltak hajlandóak
megvenni, ezért a kereskedő átállt a filteres árukészletre. Később a selyemtasakokat tartósabb és olcsóbb
gézre cserélte, és hamarosan egész Amerikában népszerű lett a filteres tea. A britek azonban ódzkodtak ettől
egészen az 50-es évekig, mára ott is az eladott teák 90%a filteres.
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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

Miért a kék a
legnépszerűbb
szín
a világon?
Egy 2015-ös felmérés szerint
az egész világon a kék a legkedveltebb szín, még az ázsi-

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

ai országokban is ez a leg-

Elvárások:
� legalább általános iskolai végzettség
� m�szaki gondolkodásmód
� több m�szakos �12 órás� munkarend vállalása

nyugtató hatással van a szer-

népszerűbb, pedig náluk a
vörös a szerencse színe. Az ég
és a víz színe is kék, ami megvezetünkre, ezért kedveljük

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.

ezt a színt. Emellett igazoltan csökkenti a vérnyomást,
kevésbé fárasztja a szemet és
a színtévesztők is jól látják. A
Facebook színe is azért ez
lett, mert Zuckerberg is színtévesztő, de a kék minden árnyalatát ő is érzékeli.

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.

Stallone már forgatja is a Rocky
leágazásának folytatását

rozat újabb epizódja, a 2015-ös
Creed – Apollo fia folytatása.
Az első rész (amelyről ebben a
cikkben írtam) rendezője, Ryan
Coogler (Fekete Párduc) ezúttal
executive producerként vesz
részt a projektben, a rendező
most Steven Caple Jr.
A magyar forgalmazó közleménye szerint a Creed II „visszanyúl az alapokhoz, újra rámutat, mitől is lesz valaki bajnok,
és emlékezetünkbe vési, hogy
bármerre tartunk, a múltunktól
nem szabadulhatunk”.
Szintén visszatér az első részből Tessa Thompson, Phylicia

Vagyis a Creed – Apollo fia második részét. Sylvester Stallone
az Instagramon adott hírt a
munkálatokról.
Hétfőn vette kezdetét Philadelphiában a Creed II forgatása, a főszerepben ismét Michael B. Jordannel és Sylvester
Stallonéval. A film a Rocky-so-

rozat újabb epizódja, a 2015-ös
Creed – Apollo fia folytatása.
Az első rész (amelyről ebben a
cikkben írtam) rendezője, Ryan
Coogler (Fekete Párduc) ezúttal
executive producerként vesz
részt a projektben, a rendező
most Steven Caple Jr.
A magyar forgalmazó közleménye szerint a Creed II „vissza-

nyúl az alapokhoz, újra rámutat, mitől is lesz valaki bajnok,
és emlékezetünkbe vési, hogy
bármerre tartunk, a múltunktól
nem szabadulhatunk”.
Hétfőn vette kezdetét Philadelphiában a Creed II forgatása, a főszerepben ismét Michael B. Jordannel és Sylvester
Stallonéval. A film a Rocky-so-

Rashad, Wood Harris és Andre
Ward. Új szereplő Florian
Munteanu mint Viktor Drago,
Dolph Lundgren, a Rocky IV
szereplője pedig 33 év után
játssza el ismét Ivan Dragót. A
Creed II 2018. november 29-től
látható a magyar mozikban.
nlcafe.hu
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MAGYAR AUTÓKLUB

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

Hőszigetelt és
elektromos redőny,
reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló,
napellenző
gyártása, szerelése,
javítása.
Nyugdíjasoknak
további kedvezmény!

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2018. április 11-12-13.
személygépkocsi műszaki átvizsgálás 210 Ft,
ha a jármű műszaki állapota megfelelő

MŰSZAKI VIZSGA 16.290FT

Kaposvár, Dombóvári u. 8. Tel.: 82/319-232

Kiskirályként köszöntötték

Ibrahimovicot

(Az akció április 1-30-ig tart.)

Tudta?
A mikrohullámú sütők az elhasznált áram 99%-át készenléti (Standby) üzemmódban fogyasztják el, nem
pedig melegítés közben. Napi energiafogyasztásuk legnagyobb része a digitális óra
működtetésére megy el.

Több száz lelkes szurkoló
köszöntötte pénteken a kaliforniai nagyváros repülőterén Zlatan Ibrahimovicot,
az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Los Angeles Galaxy új
sztárját.A 36 éves svéd játékos hosszú egyeztetési folyamat után egy hete írta alá
két évre szóló szerződését
a klubbal. Ibrahimovic akár
már a szombati, Los Angeles

FC elleni derbin bemutatkozhat az MLS-ben. A labdarúgó legutóbb karácsonykor
játszott eddigi csapatában,
a Manchester Unitedben,
miután a tavalyi évet sérülés
miatt szinte teljesen ki kellett
hagynia.
A Los Angeles Galaxy vezetői azt mondták: már évek
óta fáradoztak azon, hogy a
svéd klasszist leigazolhassák.
sonline.hu

Keltetőházban segítik
a csukák nászát
A csukával kezdődött a halszaporítási szezon a Buzsáki Tógazdaságban. A keltetőházban március
második felében kezdődik a munka, itt „születnek meg” a kihelyezésre szánt csukák.

A

napsütéses órák számának növekedése beindítja a csukák
szaporodási kedvét, erre segítenek rá a tógazdaságban kiválasztott példányok esetében. A megfelelő időben fejik le a szaporító anyagot, azaz
az ikrát és a haltejet, majd keverik össze a
későbbi sikeres szaporulat reményében.
– A minap fejtük először az anyahalakat,
a tervek szerint kétszázötvenezer előnevelt csukát helyezünk majd ki a Balatonba – mondta Fodor Ferenc. A Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. haltermelési igazgatója hozzátette: bár a csukák
képesek a természetes vízben is szaporodni, mesterséges körülmények között
sikeresebben átvészelik a kezdeti, esendő életszakaszukat. Az áprilisi kihelyezés-

kor 3-5 centis méretű halak már képesek
saját táplálékigényük kielégítésére. – Ebben az életszakaszban a kiscsukák étvágya olyannyira megnő, hogy saját fajtársaikat is bekebelezik – tette hozzá Fodor
Ferenc. – A falánk kis kannibálok extrém
esetben képesek mindössze néhány nap
alatt akár lefelezni az állományt, ezért nagyon fontos, hogy a szakemberek a mesterséges körülményekből szűrés után mihamarabb a Balatonba, illetve egynyaras
nevelésre a tógazdaságba helyezzék őket.
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
éves csukatelepítési kötelezettsége kétszázötven ezer darab, az ezen felüli men�-

nyiséget tógazdaságaikban helyezik el
vagy értékesítik a horgászszervezeteknek. A csukára egyébként február elsejétől március 30-ig horgászati tilalom van.
Az előnevelt csukák ideális körülmények
között az őszre meghaladják a 30 cm-es
hosszt, jövőre pedig már fogható méretű halakká cseperednek. A ragadozóhal
egyébként őshonos a Balatonban, a part
menti nádasokban rejtőzködő életet folytat. A horgászok körében nagyon kedvelt.
Mivel nagyon szálkás az éttermekben nem
annyira kelendő, pedig egy jó konyhatechnikával nagyon ízletesen elkészíthető.
sonline.hu
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Veszélybe került
Velence

Az UNESCO már arról
tárgyal, hogy a várost
felvegyék a veszélyeztetett világörökségi helyszínek közé.
Az óceánjáró hajókkal
járó turistözönnek a világörökségi helyszínekre gyakorolt negatív hatásaira figyelmeztet az
UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete.
„A hajókkal és a túlzó
mértékű turizmussal járó környezetszennyezés
problémákat okoz”
– mondta Mechtild
Rössler, az UNESCO világörökséggel foglalkozó igazgatója.
A szakértő szerint az
ágazat nem fektet eleget a világörökségi
helyszínek védelmébe. „Veszélyezteti azokat a helyeket, melyekkel pénzt keres” – tette

hozzá. Különösen Velencében súlyos a helyzet.
„Ott a nagy hajók keltette hullámok erodálják az
épületeket” – mondta
Rössler.
A kisebb városok, köztük az észtországi Tallin
és a horvátországi Dubrovnik a tengerjáró hajók turistáinak áradatától szenved.
„Ezek a történelmi városok nem tudnak egyszerre ennyi turistát
fogadni” – emelte ki
Rössler.
Az UNESCO arra kéri a
hajózási iparágat, hogy
fektessen pénzt a fenntartható turizmusba.
„Magasabbra kell tenniük a mércét. Az első lépés a tisztábban működő hajók kifejlesztése
lehetne” – véli a szakértő.
sonline.hu

Az első tevék Észak-Amerikában
jelentek meg
A tevefélék első képviselői 40-50 millió évvel ezelőtt jelentek meg ÉszakAmerikában. Bármennyire
különös, az első tevefélék
nyúlméretű négy ujjal rendelkező növényevők voltak, 20-30 millió évvel ezelőtt már birka méretű
tevefélék legelésztek az
amerikai prériken. Most
ismert méretük, hosszú

A sokat nevetők
egészségesebbek

nyakuk és lábuk 20-5 millió évvel ezelőtt alakult ki.
A nagytestű tevék 5 millió
évvel ezelőtt kezdték meg
vándorlásukat a Beringföldhídon keresztül Eurázsiába, majd Afrikába. Az
észak-amerikai tevék az
utolsó jégkorszak végével
haltak ki, mintegy 10 000
évvel ezelőtt.

A

nevetés hatására kevesebb Egy amerikai tanulmány szerint mind-

kortizol (stressz hormon) ter- össze 1 percnyi kacagással olyan szívmelődik, amely így kevésbé
ritmus gyorsulást érhetünk el, mintha 10
gátolja az immunrendszert, a
percig dolgoztunk volna az evezőgépen.
krónikus betegségektől is megóv. A neRáadásul ilyenkor a vérnyomás is megvetés a rossz koleszterin szintjét csökemelkedik, számos izmunk megfeszül,
kenti, a védő koleszterin szintet pedig
megemeli. A sok nevetés az erek állapo- és a gyorsuló lélegzés hatására a szövetára is jó hatással van. Ráadásul a nevetés tek oxigén- és tápanyagellátása is javul.
élettani hatásai nagyjából megfelelnek Sőt, a nevetéssel sokkal több kalóriát is
a közepes intenzitású testmozgásénak. égethetünk.
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A Nutellát
csokoládéhiány
miatt
találták ki

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

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

A II. világháború idején

csokoládéhiány

ÁPRILISI AKCIÓ

volt, azonban az itáli-

Ezért Pietro Ferrero ki-

YTX 12 Motor akkumulátor 18.500, Ft
Ioncserél víz 2-5-10 l kiszerelésben
Ioncserél víz 20 l 1840,- Ft • Illatosított vasalóvíz 2 l 240,- Ft

fejlesztette a mogyoró-

NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉKOK, FAGYÁLLÓK

ai Piemontban voltbőséges mogyorótermés.

krémből készült kakaó-

Az akció 2018. 04. 30-ig, illetve a készlet erejéig tart. A feltüntetett árak az Áfá-t tartalmazzák.

val ízesített Nutellát, ami
először szilárd volt, és a
csokoládéhoz hasonlóan darabokban árulták.

Minél hosszabb egy férfi
gyűrűsujja....

Csak később lágyították
üvegbe zárható krémmé.
A háború után a csokoládé a mogyorókrémnél
hatszor drágább volt, a
Nutella íze viszont kellően csokoládés és ízletes
volt ahhoz, hogy hamar
nagy népszerűségre tegyen szert.

Az ujjak hosszúsága már a magzati fejlődés korai
szakaszában eldől. Leginkább a férfiaknál figyelhető meg a mutatóujjnál hosszabb gyűrűsujj. Ez a tesztoszteron hormonok magasabb arányával indokolható. A magasabb tesztoszteron szinttel rendelkező
férfiak pedig kevésbé hajlamosak cukorbetegségre,
magas vérnyomás kialakulására, valamint a szív-és
keringési rendszer betegségeire. Statisztikák szerint,
ha egy férfinak minél hosszabb a gyűrűsujja, annál
kisebb az esélye a szívinfarktusra.

A tökéletes bolognai spagetti
Hozzávalók:
• 3 ek olaj
• 1 fej vöröshagyma
• 100 g sárgarépa
• 2 szál angol zeller
• 500 g darált marhahús
• 150 ml jó minőségű száraz vörösbor
• 250 ml passzírozott paradicsom
(passata)
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors
• szerecsendió
• 2 babérlevél
• 1 tk worcester szósz (opcionális)
• 1 csipet szárított rozmaring
• 1 csipet szárított kakukfű
• 300 ml víz
• 100 ml tej
• spagetti
• parmezán

Elkészítés:
Az olajon üvegesre pároljuk az apróra vágott vöröshagymát,
majd hozzádobjuk a lereszelt sárgarépát és angol zellert és
együtt pirítjuk őket: ez a soffritto. Amikor már kicsit oda is kapott, hozzáadjuk a darált húst, “fehéredésig” pirítjuk, majd a
vörösbor és a passzírozott paradicsom következik.
Fűszerezzük: sóval, borssal, babérlevéllel, zúzott fokhagymával, kakukkfűvel és rozmaringgal és opcionálisan kevés
worcester szósszal. Felöntjük a vízzel és egy órán át rotyogtatjuk. Titkos hozzávalóként öntsünk bele a tejet és főzzük
még 10 percig. Tökéletes, al dentére főtt tésztán tálaljuk, reszelt parmezánnal!
Jó étvágyat!

