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KAPOSVÁR és körzete

I
TAVASZ

Kaposvár, F� uca 68.
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20/400-5052

Az együtt töltött
idő öröme
Új Vidanet-szerződése
mellé Blaumann edénykészletet adunk ajándékba.

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

vidanet.hu

Európa
legszennyezettebb
pénzneme
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A kutatók megállapították, hogy az átlagos ideje forgalomban lévő, Európában használt bankjegyek felületén
egyidejűleg több mint 26 000 baktérium található. Sőt,
a frissen kibocsátott bankókon is több, mint 2400 baktériumot fedeztek fel. Európában a leginkább fertőző valuta a svéd korona, ezt vizsgálva a kutatók 39 600 baktériumot fedeztek fel, négyzetcentiméterenként 246-ot.
Már a 11 ezer baktérium is soknak számít, ezzel a bankjegyek és az érmék a legszennyezettebb használati tárgyaink közé tartoznak.
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KIEMELT ÁLLÁSAJÁNLATUNK
INGYENES SZÁLLÁSSAL
KÉTÁGYAS ELHELYEZÉSSEL

TERMELÉSI

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK SZÉKESFEHÉRVÁRRA

180.000 Ft

• Bruttó
alapbér
• Műszakpótlékok: 40%–50%
• Széleskörű cafetéria csomag
• Nettó 10.000 Ft
jelenléti bónusz/ hó
• Féléves bónusz
• Dolgozói kedvezmények
• Hazautazási támogatása (100%)

Jelentkezés:

20 336 38 03
Kövessen minket a Facebookon:
facebook.com/pannonjob
Kölcsönzést-közvetítést eng. nyilv. sz.: 4376-4/2003

Kaposvári
Villamossági
Gyár Kft.

A KVGY Kft.
felvételre keres:

Lakatos üzembe
CNC élhajlítót
Szerelő II üzembe
berendezés szerelésre
villanyszerelőt
Forgácsoló üzembe
esztergályost és maróst
Műanyag üzembe
középfokú végzettségű
technológust
targoncavezetőt
anyagraktárba
Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal
az allas@kvgy.hu
email címen vagy
a portán leadott
önéletrajzzal lehet.

A gorillák is
dorombolnak
A gorillák különböző hangokkal kommunikálnak egymással, ha elégedettek doromboló hangokat adnak ki, mikor
egymással kedveskednek duruzsolnak. De nevetni is tudnak: főleg játék közben halk
ha-ha-ha hangokat adnak ki.

Vicc-turmix
Részeges alak
A feleség egy ismerős arcot vesz
észre az étteremben. Odaszól a
férjének:
- Nézd csak, ott az a részeges alak
az előző férjem! Mióta hét éve elváltam tőle, egyfolytában csak
iszik, állandóan részeg!
- Ez tényleg furcsa. - Ennyi ideig azért senki nem szokott ünnepelni!
Jó hír is van
Ügyvéd beszámol védencének:
- Van egy jó és egy rossz hírem,
melyiket mondjam először?
- A rosszat, ügyvéd úr.
- Sajnos, a laboreredmény szerint a maga vére megegyezik a
gyilkosság helyszínén talált vérmintával.
- És mi a jó hír?
- Alacsony a koleszterinszintje.
Ha minden autó elmegy
Pistike az út szélén áll, és keservesen zokog.
- Miért sírsz, kisfiam? - kérdezi
egy néni.
- Azért, mert az anyukám azt
mondta, csak akkor mehetek át
az úton, ha minden autó elment,
de még eddig egy sem jött!

Kaposvári
Villamossági
Gyár Kft.

A KVGY Kft.
felvételre keres:
betanított munkásokat
a galván és
bakelit üzemébe
3 műszakba,
a betétszerelő üzemébe
2 műszakba!
A betétszerelő üzembe
„kismama műszakot”
is szervezünk!
Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal
az allas@kvgy.hu
email címen vagy
a portán leadott
önéletrajzzal lehet.

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

Nyelvvizsga szintű versenyt rendeztek Kaposváron
ta –, ahol különböző szituációkra

Lapigazgató:
kellettZsolt
reagálniuk és egy képet kelSzekeres
Főszerkesztő:
lett értelmezniük. Hampuch Péter
Heffler György
először vett
Szerkesztőség
címe:részt a versenyen, az
7400
Kaposvár,
írásbelije 94 százalékos volt. SzeTeleki u. 7. fsz.1
a jövőben német-nyelvtanárTel.: retne
20/345-8254

IMPRESSZUM

ként dolgozni, szerinte végzősként

Nyelvvizsga szintű versenyt rendeztek Kaposváron – a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Gimnázium adott otthont a 8.
Mezzofanti Országos Idegen Nyelvi Verseny döntőjének.

A

Mezzofanti Országos Idegen Nyelvi Verseny döntőjét rendezte a kaposvári

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium. Korábban Kalo-

Kiadja:
jó felmérő neki ez a verseny. Ütő
Maraton
Anna ötödikként jutott be a szóLapcsoport-Multivízió
Kiadói Kft.
beli döntőre. A tizedikes tanuló
Felelős kiadó:
második
Heffler
Györgyalkalommal vett részt a
és Vida-Varga
Andrea
megmérettetésen,
motiválta az is,
ügyvezető igazgatók
csán versenyeztek a diákok, most

hogy az első öt embernek kifizetik
a somogyi megyeszékhely egyházi
Nyomdai
munkák:
a nyelvvizsgáját.

Kft.
iskolája szervezte az immáron nyol-ADC AHungary
kaposvári katolikus gimnázium-

cadik megmérettetést.

9163 Fehértó,
Dózsaból
György
tér 7.
tizenegyen
jutottak a döntő-

Tamásné Horváth Katalin, az ide-

közülük ketten angol nyelvAbe,
lap ingyenes.
Megjelenik 30.000 példányban
gen nyelvi munkaközösség vezeKaposvár
ből,ésakörzete
többiek pedig németből. A
Kaposvár, Hetes, Igal, Juta, Kaposfüred,
tője elmondta: az írásbeli forduló
Kaposmérő, Kaposszerdahely,
Szenna,
versenyt szakmailag
a budapesti
Taszár, Toponár, Kaposújlak,
februárban zajlott kilenc helyszí- Somogyaszaló
Euroexam Vizsgaközpont segítetközigazgatási területén.

nen. – Az ország minden tájáról ér-

te, ajándékokkal a nagykövetsékeztek tanulók, a hatszáz nevezőA Szerkesztőség
fenntartja
magának a
gek,
könyvkiadók
és Kaposvár is táTerjeszti a DMH Magyarország Kft.

az olvasói levelek tartalmának
ből a legjobb nyolcvan jutottjogot
be
szerkesztésére
és közlésére.
mogatta
a nívós megmérettetést.

a szóbeli megméretésre – mond-

sonline.hu
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Tűzfegyverek
a törökvész idején:
bemutatták a múzeumi emlékeket

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

Somogyban talált középkori
lőfegyvereket is bemutattak
az Ostrea Peregrina Akadémia előadásán a Rippl-Rónai
Múzeumban Kaposváron. A
régészeti anyag illusztrálta
azt az előadást, amely a tűzfegyverek elterjedését és fejlődését ismertette meg az érdeklődőkkel.

K

ivették a múzeumi vitrinből azt a
nagy méretű, vasból készült szakállas puskát,
amelyet SomogysámsonMarótpusztán találtak. Most
azért került elő, hogy bemutathassák az Ostrea Peregrina
Akadémia előadásán a RipplRónai Múzeumban. A fegyverre Költő László régész
ásatásán bukkantak egykor.
Marótpusztán egy középkori
templom állt, amelyet a XVI.
században megerősítettek a
törökvész miatt. Ott használták a szakállas puskát, bizon�nyal jó szolgálatot tett a harcok idején.
A középkori tűzfegyverekről
tartott előadást Varga Máté, kiállítóhelyi koordinátor,
a múzeum munkatársa. Somogyban másutt is megtalálták történelmi lőfegyverek
maradványait, ez jól nyomon
követhető a múzeum kiállítási anyagaiból. Bronz kéziágyú
töredék is előkerült és rengeteg golyó, amelyek azt mutatják, hogy a tűzfegyverek

TUDTA ÖN?
Becslések szerint az otthoni füstérzékelő szenzorok 60%-a működésképtelen, mert a tulajdonosok
vagy nem raktak bele elemet, vagy nem cserélték ki
a lemerülteket.

elterjedtek voltak a korban.
Ennek ellenére nem maradt
fenn sok tárgyi emlék, mert
nagy értéke volt egy-egy lőfegyvernek, ezért felhasználták ezeket.
Magyarországon a XIV. század elején jelentek meg a
tűzfegyverek. A lőport Kínában találták fel, és a selyemúton jutott el előbb a
Közel-Keletre, majd az arabok közvetítésével ÉszakAfrikán át az Ibériai-félszigetre. Ezután terjedtek el a
lőfegyverek Európában. Eleinte bronzból, majd vasból
készültek, vas és kőgolyókat, majd ólomgolyókat lőttek ki. A tűzfegyverek évszázadokon át tökéletesedtek,
majd továbbfejlődve átalakították a modern harcászatot.
Az Ostrea Peregrina Akadémia tavaszi szezonjának
utolsó előadását tartották
hétfő este. Ősszel új témákkal folytatódik majd az előadássorozat. A tervek szerint
szó esik majd a 2018-as Hunyadi Mátyás emlékév okán
Mátyás király corvináiról, és
a középkori zarándokokról
is. Az akadémia előadásaira
egyre többen látogatnak el,
népszerű a fiatalok és a hagyományőrzők körében, de
sok idősebb történelemszerető ember is feltűnik a padsorokban.
sonline.hu

Tudta ön?
Szaúd-Arábiában egyetlen folyó sem található, és
egyetlen természetes tó
sincs az ország területén. A
ritkán előforduló esőzéseket szikár folyómedrek vezetik le.

BETANÍTOTT
dolgozókat keresünk Győr-MosonSopron megyei partnerünkhöz. Magas bér, ingyenes
szép szállás, utazás térítés.
06/30-511-4219.
KFT.keres azonnali kezdéssel
CO-hegesztőket
szerkezet-lakatooskat
Nagykanizsára. Nettó órabér: 1400-1500.-Ft. Utazás, napi előleg megoldott.
T:06/30-681-9655.

Apró
Ingatlan

Polgári stílusú egyszobás családi ház bővítési hozzáépítsi lehetőséggel Eladó! Tel.: 06/20 920-3953
Ivánfahegyalja utca elején
panorámás építési telek Eladó,
Ivánfahegyen szőlő présházzal,
gyümölcsfákkal eladó! Tel.: 20/341
4880
Simonfán gyümölcsös eladó! Pince, présház, víz-villany. Motoros
háti permetező 12l-es benzinmotoros damilos fűkasza tárcsáva.
Tel.:30/527 0285
Jutában 870 négyzetméteres
bekerített zártkert, épülettel, pin-

Norvégia
zászlaja
a zászlók
anyja
Norvégia zászlaját a “zászlók
anyjának” is szokták hívni,
mivel 7 másik ország zászlaja
teljes egészében megtalálható rajta. Ha a címereket figyelmen kívül hagynánk, akkor ez
a szám jóval nagyobb lenne.

AUTÓIPARI szolgáltató Kft.
dunántúli telephelyre könnyű
alkatrész üzembe betanított
dolgozókat keres (nők-férfiak) Kínálunk: kiemelt bér,
szállás, fizelőleg, munkaruha. Érd:06/30-357-2136.
Női-férfi betanított dolgozókat
azonnali kezdéssel felveszünk
édesipari termékek gyártására,
csomagolására.Szállást térítésmentesen biztosítunk, előleg
megoldott. Vidékiek jelentkezését is várjuk! Fizetés: nettó 170240 ezer Ft között.70-352-4660
Balaton-parton, Ifjúsági táborba keresünk munkájára igényes,
közétkeztetésben jártas szakácsokat, konyhalányokat, mosogatókat június 15-től augusztus 30-ig. Kiemelt bérezés, teljes ellátás, szállás! Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal:
zsinkone.livia@freemail.hu,
06-30/9360-907

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
Keresek CO2 hegesztőket,
szerkezetlakatosokat kaposvári munkahelyre. Molnár
06-30/474-1952
Autópálya építésre tehergépkocsikhoz szerelőt keresünk
Somogybabodra. Jó fizetési lehetőség. 06/20/5-554-554

cével, termő gyümölcsfákkal beteg- tékot. Lomtalanítást vállalunk.
ség miatt sürgősen eladó. Villany 06-30/710-6103
az ingatlan előtt. Irányár: 610 ezer
Jármű
forint. Telefon:06209954888
Kaposváron a Nemzetőr soron Készpénzért autóját, teherautó40nm-es lakás eladó! Érdeklődni ját megvásároljuk, állapottól füg16:00 után. Tel.: 20/2905450
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
KIADÓ

Simson motort vásárolnék, más
Utcafronti 25nmes üzlethelység
régi motor, üzemképtelen is érdebejáratott fodrászüzlet mellett a
Németh I. fasor elején Kiadó! Érd.: kelhet. 06-20/351-3711
Egytengelyes gyári billenős pótko30/246 4430
csit vásárolnék.Tel:06305883687
Szolgáltatás

Állat
Költöztetés olcsón háztól-házig kis
és nagy kocsival is. Tel.: 30/947- Vörös, kendermagos és szürke elő4201; 82/310-826
nevelt csirke megrendelhető. Tel.:
Szobafestés - mázolás, ingyenes 06-30/911-8218, 06-82/445-154

felmérés kedvező áron. Dávid Előnevelt csirke rendelhető szálTel.: 20/433 5869
lítással. Vörös: 410; Master-

Ácsmunkák, tetőátrakás, féltetők Kendermagos: 425; Húsfehér:
készítése. Bádogozást, ereszcsa- 460,- 20/939-1895
tornázást vállalok. 06-70/336-1430
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva
Fuvaroztat? Költöztet? Szállítat? 650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.:
Ok t a t á s
+36 82/823-958; 06/30/956-7015
VEGYES

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz).
Tel.: 06-20/368-1233.
UTB, univerzal román gyártású
traktort vásárolnék üzemképtelen
állapotban is.Tel:06305883687

Bolti
eladó,
Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépT á rskeresés
satut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, komp- 68 éves özvegy hölgy vagyok.
resszort, invertert, kis gépeket. Szereték megismerkedni korom0670/624-5475
ban hozzám illő, rendezett körülKiemelt, magas áron vásáro- mények között élőbecsületes úrilok: dunnákat, párnákat, hagya- emberrel. Tel.:80/212 0784
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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

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

Klein Dávid
felkészült a Sisapangmára

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

HOTEL LIDO

... VONYARCVASHEGY...

Pünkösdi Wellnesshétvége
HOTEL LIDO

... VONYARCVASHEGY...
4 nap/3 éj, május 18-21.:
40.000 Ft/fő.

NYUGDÍJASOKNAK: 35.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft.
Gyermekkedvezmény: 4 éves korig ingyenes!
4-14 éves korig 50% kedvezmény!
PROGRAM:
PÉNTEK: érkezés 14 órától, üdvözlőital,
18 órakor svédasztalos vacsora.
SZOMBAT: svédasztalos reggeli, 13 órakor
Balaton-parti mellharmonikás piknik lovas
kocsikázással, 18 órakor svédasztalos
vacsora élőzenével.
VASÁRNAP: svédasztalos reggeli,
18 órakor élőzenével, borkóstolóval,
korlátlan borfogyasztással egybekötött
fatányéros vacsora.
HÉTFŐ: svédasztalos reggeli, hazautazás sok
kellemes élménnyel.
Az ár tartalmazza: wellnessrészleg korlátlan
használatát (uszoda, szauna, jakuzzi,
konditerem, pingpongterem) nyitvatartási
időn belül, étkezések, programok.
SZÉP-KÁRTYÁT, ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

Tel.: 06-83/348-036; 06-30/9470-649
www.hotellido.hu; www.hotellidobalaton.hu
E-mail: hotellidovonyarcvashegy@t-online.hu
8314 Vonyarcvashegy, Arany J. u. 9.

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

Klein Dávid túl van a Sisapangma
elő-akklimatizációján, a hegymászó a tibeti expedíció megkezdése
előtt egy másik hegyen, a 6476 méter magas Mera Peaken készítette
fel a szervezetét az oxigénhiányos
környezetre - közölte hétfőn Biró
Dániel, az expedíció kommunikációs menedzsere.
Mint írják Klein Dávid március 27én indult el Budapestről, hogya
tavaszi mászószezonban oxigénpalack használata nélkül érje el
a Himalájában fekvő 8027 méter
magas Sisapangma főcsúcsát.A
Sisapangma a magas és kietlen Tibeti-fennsíkon található. Itt – a kizárólag járműves megközelíthetőség
miatt – nincs mód megfelelő akklimatizációra, így szükséges az előzetes túra, amellyel Dávid megfelelő

módon tudta felkészíteni a szervezetét a magashegyi kihívásokhoz. Erre
a trekkingre kísérte el Dávidot a Kalifa Csapat egy másik tagja, Deminger
Péter.
A trekking-csapat március 31-én indult el Katmanduból (1300 m). Klein
Dávid április 7-én szombat hajnalban
kezdte meg a csúcsmászást. A hegymászó öt óra alatt elérte a 6476 méteres magasságot. A tájékoztató idézi Klein Dávidot, aki elmondta, hogy
szombat reggel 9-kor érte el a Mera
Peak csúcsát. „Remek akklimatizáció volt ez a Sisa előtt” – mondta el
a hegymászó.
Klein Dávid miután levonult a hegyről visszatér majd Katmanduba, és
néhány nap elteltével innen indul tovább terepjáróval a kínai határ felé.
A Sisapangma 5400 méteres alaptáborát végül kétnapos meneteléssel

éri el, ahol folyatja az akklimatizációt. Klein Dávid idén is oxigénpalack
és magashegyi teherhordók segítsége nélkül mozog majd a hegyen.
A Kalifa Himalája Expedíció 2018 –
Sisapangma jelentőségét az adja,
hogy ennek
a nyolcezresnek a főcsúcsán még
nem állt magyar állampolgár.
A csúcs elérésével már több magyar próbálkozott. 1987-ben a Magyar Sisapangma Expedíció keretében hat magyar mászó érte el a
hegy nyolcezer méter feletti előcsúcsát. A 8008 méteres előcsúcsra
legutóbb, 2013-ban Lesták Erzsébet
ért fel, de a romló időjárás és a nagy
hó miatt nem vállalta a gerincen való átkelést a főcsúcsra.
sonline.hu
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Eredeti, svéd
Lindab minőség!
éve

7

Tavaszi
ereszcsatorna
akció!

MEGBÍZHATÓ
PARTNER

Magyarországon

Az alábbi nyitott
pozíciókra hirdet
felvételt:

·Szerszámkészítő
·Minőségbiztosítási technikus
·Könyvelő
·Gyártósori összeszerelő
(tesztírás minden kedden 14.30‐tól)

Az állásokról bővebben: www.fusetech.hu
Jelentkezés:
Várjuk pályázatát az allas@fusetech.hu címen
keresztül vagy személyesen
7400 Kaposvár Guba Sándor u. 38.
HR osztály. Tel. 82/529‐270

27%

minden Rainline
termékre

20% engedmény
cserepeslemezekre
és síklemezekre!
Ingyenes kiszállítással és
helyszíni lerakodással!

Regionális Lindab Márkakereskedők
Győri Kft.

7400 Kaposvár
Kanizsai u. 56.
06-82/512-092
info@gyorikft.hu

Profi-Tető Kft.

7400 Kaposvár
MÁV Teherpályaudvar
06-82/511-980
info@profi-teto.hu

A tájékoztatás nem teljeskörű, az akcióról valamint a szolgáltatással kapcsolatos
részletes feltételekről kérjük, tájékozódjon a www.felujitas.lindab.hu oldalon.

www.felujitas.lindab.hu

Továbbra sem apad a Balaton,
a Sió medre összetéveszthető a belvízzel
A folyamatos vízeresztés ellenére továbbra
sem csökken a Balaton vízszintje, csütörtökön 133 centiméter volt az átlag, ami napok
óta tartja magát.

A

magas vízállás többnyire a déli parton okoz gondot, az elmúlt napok délies széliránya miatt azonban az északi partiak is azzal szembesültek, hogy áll a
víz tóparton.
Az elmúlt hétvége csapadékos időjárása miatt a helyzet még mindig változatlan: ugyanannyi víz folyik be a tóba Zalából és a vízgyűjtő területről, mint amennyit a Sió zsilipen a
maximális vízeresztés mellett is le tudnak
ereszteni. A vízügy szakemberei az elkövetkező napokban arra számítanak, hogy
nem emelkedik már tovább a vízszint, hanem stagnál, majd lassan megindulhat a vízszint csökkenése. A hiteles mérések 1920-as
kezdete óta 2018 márciusa a negyedik legcsapadékosabb időszak volt a Balaton vízgyűjtőjén, ez nagy kihívás elé állítja Vízügy
munkatársait és persze azokat a mélyebben
fekvő déli parti településeket is, ahol a magas vízállás problémát okoz.
Húsvét óta viszonylag nyugodtabb a helyzet Balatonfenyvesen és a környéken, ahol
a sok csapadék miatt az elmúlt napokban

főként a belvíz okozott gondot és emiatt az
átemelő szivattyúkat is működésben kellett
tartani. Balatonmáriafürdőn nincs különösebb gond, tudtuk meg Galácz György polgármestertől. A faluban egyébként szerdán
adták át a korszerűsített csapadékvíz-elvezető rendszer első ütemét, ami a település
központját érintette, és várhatóan javít majd
a belvíz helyzeten.
Átemelő szivattyúk működtetése szükséges
Balatonföldvár alacsonyabban fekvő részein is. A 7-es főút mentén általános látvány,

hogy a vízelvezető árkok színültig megteltek. Siófok mélyebben fekvő településrészein is akadnak gondok, vannak utcák, ahol a
házak pincéiben áll a víz.
A maximális vízeresztés miatt a Sió vízállása is magas, Siójutnál csütörtökön 338 centi
volt a vízszint. A csatorna mentén jelentős a
belvizes területek nagysága, a Sió-parti kerékpárúton haladók olykor azt sem tudják
eldönteni, hogy melyik a Sió valódi medre.
sonline.hu
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Tamási telephelyű,
élelmiszeripari cég keres

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

női és férfi segédmunkásokat
könnyű fizikai munkára, két műszakos munkarendbe.
• Munkába járás céges járattal.
• Szállás megoldható.
• Kiemelt fizetés,béren felüli juttatások.

36/30/6305694

Hatalmas csatajelenet
várható a Trónok harca
új évadában

Hőszigetelt és
elektromos redőny,
reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló,
napellenző
gyártása, szerelése,
javítása.
Nyugdíjasoknak
további kedvezmény!
(Az akció április 1-30-ig tart.)

Keresse
hirdetési
tanácsadónkat!

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

+36 20/591-5433

Az elefánt akár
70 évnél is tovább
élhet
Az elefánt a Föld 8. leghos�szabb életű állata. A vadonban átlagosan 50-70 évig
élnek, attól függően, hogy
milyen mértékben használódik el őrlőfogkészletük. Az
állatkertben tartott elefántok
ennél kevesebb ideig, átlagosan 50 évig élnek. De eddig
két fogságban tartott elefánt

is megélte a 85. életkorát. Az
egyik a Guinness rekordok
könyvébe is bekerült ázsiai
elefánt, Lin Wang, aki 2003ban 86 évesen hunyt el a Taipei Állatkertben, Tajvanon. A
világ másik leghosszabb életű elefántja Indria, 85-90 éves
kora között pusztult el tavaly
egy indiai szentélyben.

Ujjonghatnak a Trónok Harca rajngói, ugyanis mindent elsöprő monumentális csatajelenet várható a népszerű sorozat új évadában. Úgy tudni, 55 napig, azaz nagyjából
2 hónapig forgatták a grandiózus jelenetet. Jonathan Quinlan rendezőasszisztens egy
azóta törölt Instagram-posztban mondott köszönönetet a teljes stábnak, valamint a
színészeknek a 3 különböző helyszínen elvégzett forgatási munkálatokért.A televíziózás történetében még soha nem tarott ilyen hosszú ideig egy csatajelenet elkészítése.

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
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Víz‐, gáz‐,
központifűtés‐
szerelés!

Nap mint nap a mosolyokért!

Nincs nap fog nélkül...
Azonnal terhelhető

Nyugdíjasoknak

10%

kedvezmény!

Érdeklődni:
30/972 5338

implantátumokkal

Három hónappal
elhalasztotta a Paramount
a Terminátor 6.
forgalmazását

Egy új életérzés!

• Ajánlatunk alsó állcsontra
teljes fogtalanság és
fogínysorvadás esetén is!
• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.
• Saját protézissel rögtön, új protézissel
akár 48 óra alatt kész.
EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS,

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Dr. med. dent. Szőke Ádám

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

Törés a Fleetwood Mac
zenekarban

H

árom hónappal
elhalasztotta a
Paramount Stúdió a Terminátor című
film hatodik részének
mozikba kerülését, amelyet 2019. júliusára hirdettek meg – adta hírül
a Variety című filmportál.
Az új időpontot november 22-re tűzték ki. A stúdió rögtön hozzátette,
hogy a döntésnek nincs
köze a főszereplő, Arnold Schwarzenegger
egy héttel ezelőtti szívműtétéhez, már korábban döntöttek a halasztásról.
A színészt pénteken engedték haza a kórházból.
Az egyelőre még cím nélküli film főszereplői között lesz Linda Hamilton,
aki Sarah Connor szerepében tér vissza. Az első

három filmben a gyilkos
cyborgot alakító Arnold
Schwarzenegger,
aki
2003 és 2011 között Kalifornia kormányzója volt,
tavaly tért vissza a produkcióhoz.
A hatodik film forgatása lesz az első alkalom,
hogy Linda Hamilton,
Arnold Schwarzenegger és James Cameron –
a sorozat egyik producere – újra együttdolgozik
az 1991-ben bemutatott
a Terminátor 2 – Az ítélet
napja című epizód készítése óta.
A Tim Miller rendezte
legújabb film forgatókönyvét teljes titok fedi,
James Cameron csak an�nyit árult el, hogy a Terminátor 2. közvetlen folytatása lesz.
– MTI –

A Fleetwood Mac Lindsey
Buckingham nélkül folytatja. Az egyik legnépszerűbb
amerikai rockzenekar hétfőn rövid közleményben jelentette be, hogy meghatározó tagja, a csapathoz
több mint negyven éve csatlakozott zenész nélkül indul
új turnéjára.
A szétválás okairól egyelőre egyik fél sem nyilatkozott. Az énekes, gitárost két
ismert zenész, a Crowded
House-ból ismert Neil Finn,
illetve a Tom Petty & the
Heartbreakers korábbi tagja, Mike Campbell fogja helyettesíteni a turnén. A 68

éves Lindsey Buckingham
1974-ben lett a Fleetwood
Mac tagja akkori barátnője,
Stevie Nicks énekesnő társaságában. A pár az azóta eltelt évtizedekben a zenekar
meghatározó arcává, hangjává, dalszerzőjévé vált.
Buckingham nevéhez fűződik mások mellett a Go Your
Own Way, a Tusk vagy a The
Chain című sláger.
A zenész 1987-ben már kilépett a Fleetwood Mac-ből,
majd 1996-ban visszatért
és azóta újra a csapat tagja volt. Buckingham tavaly
az együttes másik énekesnőjével, Christine McVie-jal

készített közös lemezt, amelyet a kritika és a közönség is
kedvezően fogadott.
A Fleetwood Mac-et 1967ben megalapító dobos,
Mick Fleetwood közleményében kiemelte, hogy Mike Campbell-lel és Neil Finnnel nagyszerűen működik
a zenekar kémiája. „Tudjuk,
hogy valami új születik, még
ha a hangzás összetéveszthetetlenül Mac-es is marad”.
A dobos, Stevie Nicks (ének,
zongora) és Christine McVie
(ének, billentyűs hangszerek)
mellett a csapatban továbbra
is szerepel John McVie bas�szusgitáros.
sonline.hu
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Gigantikus halgyíkok
úszkáltak az ősi tengerekben

Tudta ön?
Az eddigi legforróbb időjárást az ausztráliai Marble
Bar-ban regisztrálták. 1923
október 31 és 1924 április 7
között 160 napig a hőmérséklet 38 fok vagy afeletti volt.

Akár 26 méteresre is megnőttek.
Az ichtioszauruszok akár
26 méterre is megnőttek,
vagyis majdnem akkorára, mint a ma élő a kék bálna (ami 29-30 méteres testhosszával a valaha ismert
legnagyobb állat).
A meglepő eredményre egy Nagy-Britanniában talált alsó állkapocscsont fosszíliát vizsgálva
jutott egy nemzetközi kutatócsoport, melyről a Plos
One című tudományos lapban számoltak be. Kutatásuk azt is bebizonyította,
hogy a Nagy-Britanniában
talált hasonló csontok nem
dinoszauruszokhoz tartoztak. Sokáig ugyanis ezt feltételezték a csontok hatalmas mérete miatt.
Dean Lomax, a Manchesteri
Egyetem kutatója és munkatársai 2016-ban a délnyu-

gat-angliai Lilstockban találták az állkapocscsontot.
Az egyméteres csontra öt
részre törve bukkantak rá.
Az ősi állat méreteire más
ichtioszaurusz-csontokkal
összehasonlítva következtettek a kutatók.
A halgyíkok, vagy ichtioszauruszok domináns vízi hüllők voltak a jura kori tengerekben. Elevenszülőként
még az utódok világrahozatalakor sem hagyták el a
vizet. Mivel húsevők voltak,
főként hüllőkkel, halakkal,
tengeri ízeltlábúakkal táplálkoztak.
Az ichtioszaurusz-fosszíliák
egyébként nagyon gyakoriak Nagy-Britanniában,
nemrég egy hasában 6-8
embriót hordozó vemhes
halgyík fosszíliáját mutatták be szakértők.
sonline.hu

Citromos-lime-os csodaszelet
Hozzávalók:
a tésztához
• 30 dkg finomliszt
• 1 csomag sütőpor
• 1 csipet só
• 10 dkg porcukor
• 1 lime-ból nyert lime héja
• 1 db tojás
• 5 dkg margarin
• 10 dkg tejföl
a krémhez
• 15 dkg finomliszt
• 3 dl tej
• 20 dkg porcukor
• 20 dkg margarin
• 1 lime-ból nyert limelé
• 1 lime-ból nyert lime héja
• 0.5 citromból nyert citromlé
a mázhoz
• 20 dkg porcukor
• 1 citromból nyert citromlé
• 3 ek víz

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit kimérjük, majd egy nagy tálban gyors
mozdulatokkal összegyúrjuk. A tésztát 3 egyenlő részre
osztjuk, és lisztezett felületen kb. 20¬*30 cm-es téglalapokat nyújtunk belőlük. A lapokat sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, és 180 °C-ra előmelegített sütőben laponként
8-9 percig sütjük.
A krémhez a tejet sűrűre főzzük a liszttel, lehűtjük. Tipp:
Semmi pánik, ha ez a massza csomós lesz, -nyugi én is így
jártam-, viszont ha botmixerrel átkevered, máris tökéletesen
simává válik. A lehűlt masszát habosra keverjük a krém többi
hozzávalójával. A krémmel két rétegben összetöltjük a lapo-

kat (a
tetejére nem kell krém, oda
majd a máz jön). Egy éjszakán át pihentetjük a hűtőszekrényben! Tipp: Azonnal is fogyasztható, viszont jót tesz neki
a pihentetés, még puhább lesz a tészta, és jobban összeérnek az ízek. Legközelebb egy picit több citrommal fogom
készíteni, hogy még intenzívebben citromos legyen.
A máz hozzávalóit simára keverjük, annyi vizet adunk hozzá, hogy kicsit folyós legyen, majd egyenletesen bevonjuk
vele a sütink tetejét, és hagyjuk megdermedni.
Jó étvágyat!

