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Karrier-Oktatás 
a 4-5-6-7-8. oldalon!

n Szombat délután az Imami Egyesület országos 
időgazdálkodási tréningjének első állomásként Ka-
posváron várták az érdeklődő édesanyákat. 

A rendezvény sokakat 
érintő nehézségre adott 
gyakorlati ötletek mellett 
egy nagyobb áttekintést is 
kínált a témában, aminek 
a létjogosultságát a megelő-
ző felmérésen túl, a jelent-
kezők száma is igazolta. 
Vidi Rita időgazdálkodási 
szakértő, a Hagyd a dagadt 

ruhát másra című könyv 
szerzője, a tréning végén 
nem kevés házi feladattal is 
ellátta a résztvevőket, ami-
ből sokak számára a legko-
molyabb kihívás a mobi-
lokon minden alkalmazás 
értesítési funkciójának ki-
kapcsolása volt. (Folytatás 
a 3. oldalon.)

Irányítsd és ne elszenvedd! 
Időgazdálkodási tréning anyukáknak Kaposváron

Kötetek a magyarországi  
protestantizmus történetéről
n A kedd esti levéltári könyvbemutatón résztvevők 
egy hosszabb időszak, 2015-2018 között végzett or-
szágos kutatómunka könyvekben való összegzését 
ismerhették meg. 

A bemutatott könyvek 
a protestáns felekezetek 
magyarországi történeteit 
dolgozzák fel eredeti levél-
tári anyagokkal, csodála-
tos képekkel illusztrálva, 
hozzák érthető közelségbe 
az elődök gondolkodását, 
tetteit, hétköznapi életét. 

A Forrásaink a reformáci-
óról című könyvet bemu-
tató Simonné Pallos Piros-

ka, egyetemi docens, úgy 
fogalmazott „Gazdag és 
értékes válogatás”, mely-
ből megtudhatjuk, hogy 
a közösségek hogyan élik 
meg a vallás gyakorlását és 
nagyon jól nyomon követ-
hető a magyar nyelv válto-
zása is. 

Minden, amit a betyárokról  
tudni érdemes

A Rippl-Rónai Múzeum 
hagyományőrző interak-
tív programján a somogyi 
betyárok ruházatával, éle-
tével ismerkedtek a leen-
dő betyárok. Máj Péter, ha-
gyományőrző tolmácsolá-
sában megtudhattuk egy 
igazi betyár hogyan hord-
ja a kalapját, hogy az ing 
csakis kívülhordós lehet, 
mitől pitykés a mellény, mi 
a lovak sebességváltója és 
hogy a fokos védekezés-
re és támadásra is alkal-

mas. Hallhattuk, hogy na-
gyobb bűn volt a ló elkob-
zása, mint a nőé és honnan 
ered karikásostor neve. A 
betyárválasztáshoz szük-
séges próbák kiálláshoz 
kellett patkót kiegyenesí-
teni, almát felezni baltával, 
diót törni, gombot elkap-
ni és még a karikásostort 
is megszólaltatni. A leen-
dő kis betyár(lány)oknak 
egyik sem okozott nehéz-
séget, ügyesen vették az 
akadályt.
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Laura Marshall 
Ismerősnek jelölt   
- pszichológiai thriller

Kívántad már, hogy bárcsak 
megváltoztathatnád a múltad?

Maria ismerősnek jelölt a 
Facebookon.

Csakhogy Maria több mint 
huszonöt éve halott.

Vagy mégsem?
Louise a negyvenes éveiben járó elvált anya, egye-

dül neveli négyéves fiát, és belsőépítészként a saját 
vállalkozását vezeti. Az egyedülálló szülők elfog-
lalt, küzdelmes életét éli. Egy napon szívdermesztő 
e-mailt kap. Maria, a volt osztálytársa ismerősnek 
jelölte a Facebookon. Csakhogy Maria több mint 
huszonöt éve halott. Vagy mégsem?

Az 1989-es végzős középiskolás évfolyam osz-
tálytalálkozóra készül, így Louise felveszi a kap-
csolatot a volt osztálytársaival, hogy kiderítse, 
őket is bejelölte-e Maria… A múlt hirtelen na-
gyon is valóságossá válik, újra felszínre kerül-
nek a régi titkok, hazugságok, féltékenységek és 
elfeledett sérelmek. De vajon megjelenik-e Maria 
az osztálytalálkozón? Megoldódik-e a több évti-
zedes rejtély?

 Milyen módon élhetjük meg 
a magasabb életkor kedvező hatásait?

Az élet harmóniája, 
a nyugodt derű 

megélése
című előadás Kaposváron, 

2019. február 14-én 
17 órakor

Belépő: 1000 Ft

A házasság hete 
programsorozat alkalmából:

Pároknak (nem csak házaspároknak!), 
diákoknak, nyugdíjasoknak, és 

a névnapjukat ünneplő 
Bálintoknak ingyenes!

Helyszín: Kaposvár, 
Irányi Dániel u. 7.

A hely befogadóképessége 
miatt telefonos regisztráció szükséges. 

+36 30/889 55 77

Előadó: Radnóti Enikő 
- életvezetési mentor, coach
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KAPOSVÁR

Programok
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS 
VÁROSI KÖNYVTÁR
Február 1., péntek
17:00 Kerékpárral a Júlia-Alpoktól 
az Adriai tengerig
Hegedűs László és Hegedűs Gab-
riella vetítettképes bemutatója
Kaposvári METEOR TTE szerve-
zésében
Házigazda: Detrich István
Február 6., szerda
17:00 Albert Zsolt: Felfelé kön�-
n�ebb
Kön�vbemutató beszélgetés
Albert Zsolt költővel Bekes József 
újságíró beszélget
Közreműködik: Radnai Ottilia

Február 5., kedd
11:00 Németh Ákos: MÜLLER TÁN-
COSAI
Agóra színpad, Stúdió előadás
19:00 Németh Ákos: MÜLLER TÁN-
COSAI
Agóra színpad, Stúdió előadás
Február 7., csütörtök
14:00 Gombos Péter: OSZTÁLYVI-
GYÁZZ!
Agóra stúdió, Stúdió előadás

ROXINHÁZ
Február 4., hétfő
15:00 Eleven g�erekzenekar
Február 6., szerda
15:00 Eleven g�erekzenekar

Koncert
HANG-ÁR MUSIC PUB
Február 2., szombat
20:00 Holl�wood Rose, Ramms-
turm, 
Vendégzenekar: GrEe
Farsangi-part�

Túra
KAPOSVÁRI METEOR TTE
Február 2., szombat
Hét domb túra
Talákozás: hel�i autóbusz pál�a-
udvar 7-es busz 8:20-kor
Indulás: 8:30-kor Szentjakabra
Túraútvonal: Kaposszetjakab vár-
heg� – Sikálós – Művelődési ház 
– Pécsi utca – Ivánfaheg� – Szent 
Donát kápolna – Béla királ� utca 
– Róma heg� – Rippl Rónai villa – 
Hősök temetője – G�ert�ános par-
kerdő – Töröcskei út – Körtön�e 
bükk – Erdősor futca – Cseri park – 
Cseri út – Bárczi Gusztáv utcai ket-
tős kereszt – Kecel heg�i kápolna
Túratáv: 15 km

Rendezvény
KAPOSVÁRI EGYETEM
Február 02., szombat
09:00 XXI. Dunántúli Regionális 
Méhésztalálkozó
Somog� méze 2018-as mézver-
sen� eredmén�hirdetése
Termelői mézek kiállítása és vásá-
ra

EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS 
KÖZPONT
Január 29., kedd
Kerekítő baba-mama foglalkozás
10:00 órától Kerekítő Mondókás 
Móka (0-3 éves korig)
10:40-től Kerekítő Bábos torna 
(1-3 éves korig)

SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA
Február 7., csütörtök
18:00 80 nap alatt a Föld körül
Fábr� Sándor önálló estje

Színház
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Február 1., péntek
14:00 Gombos Péter: OSZTÁLYVI-
GYÁZZ!
Agóra stúdió, Stúdió előadás
19:00 Fed Ebb & Bob Fosse: CHI-
CAGO
Agóra színpad, Noszlop� bérlet
Február 2., szombat
19:00 Fed Ebb & Bob Fosse: CHI-
CAGO
Agóra színpad, Blaháné bérlet

Hamarosan a kultikban a Schindler listája
Egyetlen ember is képes 

lehet arra, hogy a körülmé-
nyek ellenére megváltoztas-
sa a dolgok menetét. A mon-
dás igazát mi sem bizonyítja 
jobban, mint Oskar Schind-
ler története. Steven Spiel-
berg nem sokkal a megjele-
nése után elolvasta az auszt-
rál Thomas Keneally regé-
nyét, mégis 10 évnek kellett 
eltelnie, hogy elég érettnek 
tartsa magát a Schindler lis-
tája filmre vitelére.

A film főhőse, Oskar 
Schindler született üzlet-
ember és szerencsejátékos. 
A második világháború leg-
elején elkerül a megszállt 
Lengyelországba és azonnal 
megérzi, milyen hatalmas 
üzleti lehetőségek nyílhat-
nak meg előtte. Baráti kap-
csolatok és némi ügyeske-
dés révén megszerez magá-
nak egy gyárat - a Deutsche 
Emailware Fabrikot - és nem 
győz eleget tenni a beözönlő 
megrendeléseknek. Köny-
velője, Itzhak Stern rábe-
széli arra, hogy minél na-
gyobb számban foglalkoz-
tasson zsidókat, így nem-
csak olcsó munkaerőt talál 
magának, hanem segíthet a 
koncentrációs táborokban 
szenvedő embereken. A gyár 
hamarosan a zsidók egyet-

len menedéke lesz. 1944-ben 
a nácik az Endlösung, azaz 
a zsidókérdés végső megol-
dása jegyében bezáratják a 
helybéli táborokat, és a rabo-
kat Auschwitzba és Treblin-
kába, vagyis a biztos halálba 
akarják küldeni.

Schindlernek gyorsan 
lépnie kell, ha meg akarja 
menteni a munkásait. Né-
mi korrupció árán rábeszéli 
a német hatóságokat, hogy 
a termelés szempontjából 
nélkülözhetetlen munká-
sokkal együtt a gyárat át-
telepíthesse a cseh-lengyel 
határra, Brinnlitzbe. Ek-
kor készül el az 1100 nevet 
tartalmazó lista, amelynek 
résztvevői kalandos úton, 

de megmenekülnek a kre-
matóriumokból. Brinnlitz-
ben Schindler gondoskodik 
arról, hogy a gyár fennállá-
sának 7 hónapja alatt sem-
mi olyasmit ne állítson elő, 
amelyet a németek hadicé-
lokra tudnának használni. 

1945. május 7-én, amikor 
a tábor lakói megtudják, 
hogy a németek kapitulál-
tak, és abban is biztosak, 
hogy az oroszok pillanato-
kon belül elérik Brinnlitz-
et, Schindler elbúcsúzik 
védenceitől. Magára hagyja 
őket, mert tudja, jobb, ha 
az amerikaiak kezére ad-
ja magát...

A filmvetítés feliratos, az 
eredeti nyelv angol!

NAGYATÁD

Programok
FEBRUÁR 6., SZERDA
17:00 Somog� Meg�e Népművé-
szete kiállítás megn�itó
Kulturális Központ Kiállítóterme
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Köszönetnyilvánítás
Domán Tibornak a Kaposvári Kis-
térségi Polgárőr Egyesület elnö-
kének a „Kaposvár Szolgálatárért” 
kitüntetésre való előterjesztésért.

I� . Tóth Mihálynak, 
az Alfa-Tóth Kft.-től, 
a Kaposvári Mentőállomás, a Ka-
pos Volán és az Arany téri húsbolt 
dolgozóinak, Dakó Rolandnak a 
Meló-Diák Kft.-től az aláírások 
gyűjtéséért. A Kaposvári Önkor-
mányzat képviselő testületének a 
díj odaítéléséért.

Laczkovics Zoltán
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Hétről-hétre

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tompa Csilla már 7-8 

éve feliratkozója a kapos-
varimami honlap hírleve-
lének, innen értesült az 
időgazdálkodási tréning-
ről. Rendszeresen olvassa 
a honlapot és figyel hírleve-
leket, mert gyerekes anyu-
kaként fontos helyi infor-
mációkat kaphat, különö-
sen érdekes volt számára 
a mostani tréning. 10 éves 
kisfia, a párja, a háztartás, 
a főállása mellet még egyéb 

feladatokat is bevállal, ami-
re a napi 24 óra olykor ke-
vésnek bizonyul. Megfe-
lelni minden fronton nem 
egyszerű és néha bizony 
jön a családi számonkérés; 
a be nem tartott ígéretek-
ről.  A tréning pozitív meg-
lepetés volt Csillának, töb-
bet kapott, mint amire szá-
mított, ugyanakkor vissza-
igazolást is nyert, hogy az 
általa sikeresen használt 
listaírás, mennyire haté-
kony lehet.

Irányítsd és ne elszenvedd!

n A Demeter-legénység volt az első kaposvári sport-
csapat, amely bizalmat szavazott a városban üzeme-
lő teljesítménydiagnosztikai labornak. Az Ensport Ka-
posvár munkatársai alaposan felmérték a játékosok 
edzettségi állapotát. 

Testösszetétel, légzésfunk-
ció, idegrendszeri leterhelt-
ség, savasodási küszőb, pul-
zusmegnyugvás, regeneráció. 
Ezeket az adatokat képesek ki-
nyerni egy sportoló szerveze-
téből a kaposvári diagnoszti-
kai laborban, melyekre ala-
pozva egyénre szabva és tu-
datosabban tervezhető az 
edzésmunka.

„Korábban válogatott szin-
ten csináltak hasonló felmé-
réseket, de az utóbbi időben 
ez nem volt jellemző a röplab-
da sportra. Ha már a város-
ban üzemel egy ilyen labor, 
mindenképpen ki szerettük 
volna próbálni, és nem csa-
lódtunk. Az itt szerzett infor-
mációk biztosan hasznunkra 
fog válni a munkánk során.” 
- mondta a vizsgálatról Deme-
ter György, a Fino Kaposvár 
vezetőedzője.

A felmérés testösszeté-
tel vizsgálattal kezdődik, és 

légzésfunkciós mérésekkel 
folytatódik. A diagnosztika 
oroszlánrésze azonban a fu-
tópadozás 3 perces lépcsők-
ben, fokozatosan emelt ter-
helés mellett, míg a sportoló 
a maximális teljesítményét 
el nem éri. Minden 3 perces 
menet után egy csepp fülből 
vett vérből állapítják meg a 
savasodási értékeket egy er-
re a célra kifejlesztett eszköz 
segítségével, melyből világo-
san kiderül a sportoló edzett-
ségei szintje. 

„Amikor elnehezülnek a 
végtagok, az a vér magas lak-
tátértéke miatt történik. A ka-
pott értékek fontos informáci-
ókat hordoznak számunkra, 
hiszen ha valakinek az álló-
képessége nem megfelelő, azt 
a számok feketén-fehéren ki-
mutatják. Nincs mellébeszé-
lés! A jó hír viszont az, hogy 
megvan rá a megfelelő mód-
szerünk, hogy hogyan lehet 

hatékonyan változtatni ezen 
az állapoton.” - foglalta össze 
a vizsgálatok értelmét Naszó-
di Zsolt, az Ensport Kaposvár 
szakmai vezetője.

A vizsgálat kiértékelése 
során a játékosok számá-
ra világossá váltak olyan 
adatok és összefüggések 
a saját szervezetükkel 
kapcsolatban, melyeket 
korábban senki nem fog-
lalt össze számukra ilyen 
alapossággal. Mivel min-
den ember különbözik, így 
egyik eredmény sem ösz-
szehasonlítható a másik-
kal, összességében azon-
ban elmondható, hogy az 
alapállóképesség-fejlesz-
tésére sok időt kell fordí-
tani a Fino játékosainak a 
jövőben.

„A röplabda karakterisz-
tikájából adódóan érthető, 
hogy ezzel a területtel keve-
sebbet foglalkoztak pálya-
futásuk során, hiszen nem 
hosszútávfutók. Ugyanakkor 
nem elhanyagolható ennek 
a képességnek a fejlesztése, 
mert ez is befolyásolja a gyor-
sabb regenerációt, ami pedig 
fontos tényező a sportteljesít-

ményben. A célunk az a fiúk-
kal, hogy hosszabb ideig bír-
ják a terhelést alacsonyabb 
laktátérték mellett, mert így 
az utolsó szettben is koncent-

ráltabbak lesznek majd.” - 
mutatott rá egy fontos ténye-
zőre Berkes Gábor, az Ensport 
Kaposvár laborvezetője.

A Berkes-Naszódi páros 
az ország első számú diag-
nosztikai laborhálózat mun-
kamódszerét, valamint sa-
ját állóképességi sportolói 

tapasztalataikat is felhasz-
nálva segítették az elmúlt 
években Szvoboda Bencét, 
az ország legjobb motokrosz-
szversenyzőjét pályafutása 

kiemelkedő eredményei-
hez, mely munka elisme-
réseként az Év Sportolója 
és Edzői díjjal jutalmazta 
őket Kaposvár Város Köz-
gyűlése a tavalyi évben. 
Elmondásuk szerint a Fi-
no Kaposvár játékosaiban 
is hatalmas fejlődési po-
tenciált látnak, ha megfo-
gadják a tanácsaikat.

Bár ez a módszer első-
sorban olyan állóképes-
ségi sportágakra lett ki-
fejlesztve, mint a kerék-
pározás, a hosszútávfu-
tás vagy a triatlon, már a 
csapatsportágak is sokat 
profitáltak belőle szerte a 
világon. Ezen elvek men-

tén készül például a Bayern 
München és az Arsenal lab-
darúgó-csapat, valamint az 
NBA kosárcsapatok zöme, 
és idehaza is egyre több 
klubcsapat hívja segítségül 
a teljesítménydiagnosztikát 
a játékosok tudatos fejlesz-
tése érdekében.

Fő a gyerekek biztonsága
Sokan gondolunk rá, akár 

el is jutunk a tervezés fázisá-
ig, aztán abbamarad. Igen, 
nagyon jó érzés lenne ön-
kéntes munkát végezni, se-
gíteni másoknak valamiben 

önzetlenül, de amikor a tet-
tek mezejére lépnénk valami 
mindig közbejön. Nem így 
van ez Laczkovics Zoltán-
nál, aki járt már reggel a Kis-
faludy utcában, ismerheti őt. 
13 éve reggel fél 7-től 8 óráig 
segíti a gyerekek átkelését 
a gyalogátkelőnél, minden-
nap. Nem kérte tőle senki, 

nem kap érte semmit, hogy 
mégis miért, erre csak any-
nyit válaszolt, mert szeret-
né, ha biztonságban lenné-
nek a gyerekek. Bár nem vár 
semmit a munkájáért, most 
mégis nagy öröm érte, vagy 
talán pont ezért, a „Kapos-
vár Szolgálatáért” kitünte-
tésben részesült.

Állapotfelmérésen járt a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapat

Néhány remek indok az olvasásra
OLVASS, hogy megértsd a múltat! OLVASS, hogy felfedezd a világot!
OLVASS, hogy megtervezd a jövődet! OLVASS, hogy eljuthass új helyekre!
OLVASS, hogy nagy dolgokat alkothass! OLVASS, hogy jó döntést hozhass!
OLVASS, hogy élményben legyen részed! OLVASS, hogy megtornáztasd az elméd!
OLVASS, hogy kapcsolatban maradhass! OLVASS, mert megteheted!
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Kaposvári 
Villamossági Gyár Kft.

betanított
munkásokat

keres:

Kaposvári 
Villamossági 

Gyár Kft. 

Jelentkezni önéletrajzzal 
az allas@kvgy.hu

 email címen lehet.
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gépkezelésre, 
összeszerelésre, 

berendezés 
szerelésre, 

galvanizálásra.
3 műszak vállalása 

esetén extra 
bérkiegészítés jár! 

Kaposvári 
Villamossági Gyár Kft.

A Kaposvári Villamossági Gyár Kft. 

gépészmérnök 
kollégát keres.

Fő feladatai:
•  Árajánlatok  készítése
•  Kapcsolattartás a Vevőkkel
•  A cég termékeivel és gyártástechnológiai szabadkapacitásaival 

összefüggésben új partnerek felkutatása és felkeresése,
•  Gyártási dokumentáció készítés, gyártás koordinálás
•  Részvétel a termék- és technológia fejlesztésben

Elvárásaink:
•  felsőfokú műszaki végzettség (gépészmérnök)
•   lemeztechnológia területén szerzett tapasztalat
•  középfokú angol nyelvtudás
•  tervező programok kezelésének alapszintű ismerete (SolidEdge)
•  önálló munkavégzés

Ami kínálunk:
•  versenyképes � zetés 
•  jelenléti díj
•  bejárás támogatása
•  másoddiploma megszerzésének lehetősége
•  modern munkakörnyezet
•  � atalos sportos műszaki csapat

Jelentkezni az allas@kvgy.hu email címen lehet.
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73 Kaposvári 
Villamossági Gyár Kft.

betanított
munkásokat

keres:

Kaposvári 
Villamossági 

Gyár Kft. 

Jelentkezni önéletrajzzal 
az allas@kvgy.hu

 email címen lehet.
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gépkezelésre, 
összeszerelésre, 

berendezés 
szerelésre, 

galvanizálásra.
3 műszak vállalása 

esetén extra 
bérkiegészítés jár! 

Kaposvári 
Villamossági Gyár Kft.

betanított
munkásokat

keres:

Kaposvári 
Villamossági 

Gyár Kft. 

Jelentkezni önéletrajzzal 
az allas@kvgy.hu

 email címen lehet.

2
0
2
8
7
3

gépkezelésre, 
összeszerelésre, 

berendezés 
szerelésre, 

galvanizálásra.
3 műszak vállalása 

esetén extra 
bérkiegészítés jár! 

alumínium hegesztő
összeállító lakatos

hagyományos  marós
karbantartó lakatos

gépbeállító 
szakmunkásokat

valamint 3 műszakba 
betanított galvanizáló 
munkatársakat keres.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Karrier-Oktatás
„Régi érettségivel” is lehet felvételizni: ezek a szabályok
n Mi történik, ha valaki diplomásként felvételizik 
és hogyan számolják a régi, 2005 előtt megszer-
zett érettségik eredményeit? Iránytű azoknak, akik 
évekkel ezelőtt érettségiztek, most pedig egyetem-
re, főiskolára felvételiznének.

Azok a felvételizők, 
akik a kétszintű érettségi 
vizsga bevezetése (vagyis 
2005) előtt érettségiztek, 
nem szerezhettek emelt 
szintű vizsgát. Ha azonban 
idén jelentkeznének vala-
melyik egyetem, főisko-
la képzésére, ahová felvé-
teli követelmény az emelt 
szintű érettségi, nem feltét-
lenül kell újraérettségizni-
ük. Ugyanis a felsőoktatási 
felvételi szakmai vizsgával 
kiválthatják az emelt szin-
tű vizsgát.

Az egyetemek, főiskolák 
által szervezett felsőokta-
tási felvételi szakmai vizs-

gáért ugyanúgy járhat az 50 
többletpont, mint az emelt 
szintű érettségiért, ha a je-
lentkező vizsgaeredménye 
legalább 45 százalékos. Ezt 
a vizsgát természetesen ab-
ból a tárgyból kell teljesíteni, 
amelyből egyébként felvételi 
követelmény az emelt szin-
tű érettségi. Ezekre a vizs-
gákra a felvételi jelentkezé-
si határidejéig (február 15-
ig) lehet jelentkezni az E-fel-
vételi rendszerében. Ezt a 
vizsgát elég egyszer letenni, 
tehát ha a felvételiző több 
olyan szakot jelöl meg, ahol 
ugyanabból a tárgyból kell 

emelt szintű érettségit tenni, 
elfogadják az eredményét.

A „régi érettségivel”, vagy-
is 2005 előtt szerzett érett-
ségi bizonyítvánnyal ren-
delkezők érettségi vizsga-
eredményeit automatiku-
san középszintű érettségi 
vizsgának számítják, az ér-
demjegyek pedig a követke-
ző százalékos értékeknek 
felelnek meg:

jeles (5): 100%,
jó (4): 79%,
közepes (3): 59%,
elégséges (2): 39%.

A felvételi pontszámot - 
egyes szakokon - azonban 
már megszerzett felsőfokú 
oklevél alapján is meg le-
het kapni. Az alapképzés-
re, osztatlan képzésre vagy 
felsőoktatási szakképzés-
re jelentkezőket oklevelük 
minősítése alapján is rang-
sorolhatják. Az oklevélért 
adható pontot a jogszabá-
lyi minimumpontszám és 
400 pont között arányosan 
kell megállapítani, ezen fe-
lül kaphatják még meg az 
esetleges többletpontjaikat. 

Arról, hogy ez melyik egye-
tem melyik szakán lehetsé-
ges, itt olvashattok.Az egye-
temek, főiskolák menüpont-
ból ki kell választani azt in-
tézményt, kart és képzést, 
ahova jelentkeznétek, a 
táblázat utolsó oszlopában 
találtok egy „Pontsz. fels. 
okl. IGEN/NEM” rövidítést 
(vagyis pontszámítás felső-
fokú oklevél alapján), amely 
alapján egyértelműen kide-
ríthetitek, hogy hová lehet 
ilyen módon is bekerülni.

(forrás: eduline.hu)
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ADÓSSÁGRENDEZÉSBEN  
SEGÍTSÉG KELL?
HÍVJON MINKET BIZALOMMAL!
Egy telefont megér!
30/956-3959
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A Magyar Cukor Zrt.

cukorsiló operátor
munkatársat keres az ország egyetlen cukorgyárába.

Feladatok:
•  A termelés függvényében a cukorsilók területén a cukorellátó 

vonalak indítása, cukor manipulálása.
•  Számítógépes folyamatirányítási rendszer kezelése, 

üzemeltetése.
•  Ömlesztett cukorkiadás lebonyolítása az utasításoknak 

megfelelően. Ellenőrzi a szállítójárműveket, aláírásával igazolja 
az élelmiszerbiztonsági és minőségügyi megfelelőséget. 

•  Az üzemelő gépek és környezetük tisztántartása.

Előnyt jelent:
•  Érettségi/szakmunkás bizonyítvány
•  Érvényes targoncavezetői engedély
•  Hasonló betanított munkakörben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
•  Versenyképes alapbér + magas műszakpótlék
•  13. havi fi zetés és plusz egyhavi prémium egyéni teljesítmény 

függvényében
•  Állandó, stabil munkahely
•  Magas béren kívüli juttatások

Elvárások:
•  Három műszakos munkarend vállalása, akár hétvégén is 

(munkarend függvényében)

Munkavégzés higiéniailag tiszta övezetben, védőruházatban.
Nyelvismeret nem szükséges.

Nem: férfi .
Adatkezelési tájékoztatónkat a koronascukor.hu ’Adatvédelem’ menüpontjában találja.

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését, és 
megfelel  az elvárásoknak, küldje el fényképes 
önéletrajzát az allas@agrana.com e-mail címre.
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Fényképes szakmai önéletrajzát  
2019. február 08-ig, a pozíció megjelölésével a  
zsuzsanna.czinkne@hungaropharma.hu  

címre kérjük elküldeni.

Elvárások:
•  érettségi 
•  3 műszak vállalása (2-10,10-18,14-22)
•  számítógépes alapismeret
Feladatok:
•  járatszervezés
•  göngyölegek kezelése
•  kiszállítási csomagegységek  

járatra sorolása
•  kiszállítási csomagegységek  

átvétele járatok alapján
•  komissiózás
Amit kínálunk:
•  stabil háttér
•  hosszú távú munka
•  8 órás munkakör
•  havi prémium

Hungaropharma Zrt. 
Kaposvári Logisztikai 
Központja gyógyszer 

nagykereskedelemmel 
foglalkozó csapatába 

munkatársat keres

szállításszervező 
beosztásba.
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A Wolf System Kft. állást hirdet:

Műszaki előkészítő
munkakörbe

Előny: ArchiCad/AutoCad program 
felhasználó szintű ismerete

Érdeklődni: +36 30/ 247-59-20-as 
telefonszámon, vagy küldje 

fényképes önéletrajzát a: 
zoltan.molnar@wolfsystem.hu-ra
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A Wolf System Kft. állást hirdet:

Szak- és/vagy
betanított munkás

munkakörbe

Minimum: „B” kategóriás jogosítvány

Érdeklődni: +36 30/ 239-97-89-es 
telefonszámon, vagy küldje 

fényképes önéletrajzát a: 
tamas.nemeth@wolfsystem.hu-ra
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Jelentkezés/Kapcsolat: 
A pályázatokat a pozíció nevének megjelelölésével 

az allas@fusetech.hu címre várjuk. Személyes jelentkezés: 
7400 Kaposvár Guba Sándor u. 38. (főporta). Tel. 82/529-270. 

www.fusetech.hu

Műszakvezető

Karbantartó

Gépbeállító

Juttatásaink: 
A munkakörökhöz és gya-
korlathoz illeszkedő ver-
senyképes jövedelem, emelt 
összegű műszakpótlék, ki-
emelkedő Cafeteria juttatás, 
13. havi � zetés, dolgozói ked-
vezmények, munkaruházat, 
bejárás támogatása, hosszú 
távú munkalehetőség.
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A Fusetech Kft. 
„Az Év Kaposvári Munkáltatója 2018-ban”

felvételt hirdet az alábbi pozíciókra:

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Kaposváron
február 16-án.
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GÉPI FÖLDMUNKA

06/20 965 67 82
- alapásás

- épületbontás

- betontörés 

- sitt szállítás 

-  tereprendezés
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A 2019. 01. 24-i Kaposvár és Körzete Szuperinfóban 
újságunkban a FUSETECH Kft. álláshirdetését  

hibás tartalommal jelentettük meg.

„Tévedni nem ugyanaz, mint kreatívnak lenni, de ha nem készülünk fel arra,  
hogy tévedhetünk, akkor soha egyetlen eredeti ötletünk sem lesz.„

Sir Ken Robinson, brit szerző, előadó, nemzetközi tanácsadó

Jelentős az online 
kereskedelem

2018-ban erősödött az on-
line kereskedelemben, gyak-
ran vásároltunk az interneten. 
Nézzük a részleteket!

Egyre gyakrabban vásá-
rolunk online: tavaly 10-ből 
4-en vásároltak legalább havi 
rendszerességgel az interne-
ten – derült ki a GfK Hungária 
Piackutató Intézet adataiból.

A piackutató intézet tanul-
mányában átfogóan mutatja 
be a hazai digitális fogyasztó 
online térben való viselkedési 
és vásárlási szokásait. A felmé-
résben heti rendszerességgel 
internetező 1500 főt kérdez-
tek meg a 15-59 korosztályból.

Az adatokból kiderült, hogy 
ugyan kis mértékben emel-
kedett azok aránya, akik már 
vásároltak online, viszont 
nagyobb dinamikával nőtt a 
gyakran vásárlók aránya. A 
fizetést rendszeresen online 
intézők aránya 24 százalékról 
34 százalékra nőtt 2018-ban 
az előző évhez képest, annak 
ellenére, hogy gyakorlatilag 
minden termékkategória ese-
tében még mindig többségé-
ben vannak azok, akik inkább 
az áru átvételekor fizetnek.

A pénzügyi és online ban-
ki alkalmazások területén is 
dinamikus fejlődés állapítha-
tó meg, és egyre kevésbé va-
gyunk bizalmatlanok a kül-
földi webshopokkal szemben.

A 2018-as az első év, amikor 
már nem bővült az okostele-
fonnal rendelkezők aránya, 
viszont közülük többen hasz-
nálják internetezésre a tele-
font, mint egy évvel korábban. 
Általánosan megfogalmazha-
tó, hogy a fogyasztók digitá-
lisan egyre érettebbé válása 
alapjaiban változtat meg bizo-
nyos fogyasztási szokásokat.

(forrás: mti.hu)
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

z.stemler@premium-bacon.com vagy 
a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben, 

továbbá telefonon
a 0630/410-6635-ös telefonszámon.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Mechatronikus
műszerész 

munkakörbe.

Feltételek:
•  Szakirányú végzettség
•  Rugalmas munkavégzés
•  Karbantartással kapcsolatos tapasztalat
•  Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

z.stemler@premium-bacon.com vagy 
a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben, 

továbbá telefonon
a 0630/410-6635-ös telefonszámon.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Elektroműszerész
munkakörbe.

Feltételek:
•  Szakirányú végzettség
•  Rugalmas munkavégzés
•  Gyengeáram szerelés, karbantartás ismerete vagy
•  Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
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JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal 

az  e-mail címre vagy info@premium-bacon.com
levélben a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123-as 

postacímre küldve
 Telefonon: 06-30/866-3657

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Sorvezetői pozícióba 
Főbb feladatok, munkák:
•  Gyártósori dolgozók közvetlen vezetése és koordinálása
•  Általános felelősség a gyártósor termékeinek 
   minőségéért, mennyiségéért
•  Minőségi szabványok betartása, betartatása
•  Kb. 5-10 fős csapat irányítása

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  Középfokú végzettség
•  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Excel, Word)
•  Tapasztalat kisebb csoport vezetésében
•  Kiváló kommunikációs készség, jó emberismeret
•  Minimum 1 év vezetői tapasztalat
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Havonta készpénzes cafeteria, hűségprémium, 
   negyedévente jelenléti bónusz

JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal

az info@premium-bacon.com e-mail címre vagy
levélben a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123-as

postacímre küldve
Telefonon: 06-30/736-9911
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk

 info@premium-bacon.com vagy a 
7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben,

 továbbá telefonon a 06-30/866-3657-es telefonszámon
hétfőtől péntekig 7-16 óráig.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Betanított
munkára

Feltételek:
•  Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
 
Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Megfelelő létszámú jelentkező esetén 
   saját buszjáratot biztosítunk

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet,
amelyeket a következő e-mail címre várunk

info@premium-bacon.com vagy a
7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben,

továbbá telefonon a 06-30/736-9911-es telefonszámon
hétfőtől péntekig 7-16 óráig.
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Már kongatják 
a vészharangot: 
hiányoznak a 
fiatal gazdák a 
mezőgazdaságból

Noha egyre nő az igény 
a mezőgazdaságban a 
gazdaságátadás iránt, a 
generációváltás a koráb-
ban vártnál lassabb ütem-
ben halad. Az AgroStraté-
gia végezte idén is azt a 
kutatást, amely a mező-
gazdasági termelést hiva-
tásszerűen végző egyéni 
gazdálkodók és cégveze-
tők szakmai információ-
szerzési szokásaival, pre-
ferenciáival és jövőképé-
vel kapcsolatos kérdéseket 
tartalmazza.

Kiderült, hogy az elmúlt 
öt évben megtörtént gaz-
daságátadás arányához 
(12%) képest ugyan dupla 
arányt képvisel a követ-
kező öt évben tervezett 
átadás-átvétel (23%), ám 
ez az aránypár évek óta 
nem változik, azaz nem 
gyorsult a folyamat. Ennek 
egyik oka lehet, hogy az 54 
év feletti gazdaságvezetők 
87%-a tervezi a munkavég-
zést vagy éppen dolgozik 
a nyugdíjkorhatár elérése 
után is.

2018-ban – akárcsak 
2017-ben – a döntéshozók 
átlagéletkora 49 év volt. 
Generációs besorolás alap-
ján a válaszadók négyötö-
de a Baby Boomer (54 év 
felettiek) és az X generá-
cióba (38–53 évesek) tar-
tozik, 21% az Y generáci-
ót (22–37 évesek) és elha-
nyagolható, 0,6% a Z ge-
nerációt (21 év alattiak) 
képviselők aránya. A gaz-
daságátadásra vonatkozó 
kérdést generációs bontás-
ban vizsgálva elmondha-
tó, hogy az elmúlt 5 évben 
az Y generáció volt, az el-
következő 5 évben pedig 
a Baby Boomer generáció 
lesz a legérintettebbezen 
a területen. Az X generá-
ció mindkét időtávlatban a 
legkevésbé érintett. Jelzé-
sértékű az is, hogy a Baby 
Boomerek nagyobb arány-
ban (34%) tervezik a gaz-
daság átadás-átvételt a kö-
vetkező 5 évben, mint az 
X és az Y generáció együt-
tesen (31%).

(forrás: hvg.hu)
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Kaposvár, Irányi Dániel u. 2
Új nyitvatartás:

Hétfőtől –szombatig 8:30–19:00
Vasárnap 8:30–14 00

Minden héten új áru készlet!  Várjuk kedves vásárlóinkat!

 Szezon Végi kiáruSítáS! 
Akár 50% egyes termékekre

Mostantól vasárnap is nyitva!
Vár az ázsia Centrum kínai áruház
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk

 info@premium-bacon.com vagy a 
7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben,

 továbbá telefonon a 06-30/866-3657-es telefonszámon
hétfőtől péntekig 7-16 óráig.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Betanított
munkára

Feltételek:
•  Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
 
Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Megfelelő létszámú jelentkező esetén 
   saját buszjáratot biztosítunk

2
0
0
0
0
5

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

z.stemler@premium-bacon.com vagy 
a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben, 

továbbá telefonon
a 0630/410-6635-ös telefonszámon.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Mechatronikus
műszerész 

munkakörbe.

Feltételek:
•  Szakirányú végzettség
•  Rugalmas munkavégzés
•  Karbantartással kapcsolatos tapasztalat
•  Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

AWI Hegesztő 
munkakörbe.

Feltételek:
• Szakirányú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
• Savállóval való hegesztési gyakorlat
• Karbantartással kapcsolatos tapasztalat
• É� lelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Hosszú távú, biztos munkahely
• Kiemelt béren kí�vüli juttatások

Jelentkezni kizárólag fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail cí�mre várunk 

z.stemler@premium-bacon.com vagy 
 a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben, 

továbbá telefonon  
a 0630/276-41-35-ös telefonszámon.

A Hotel SunGarden**** 
munkatársakat keres 

csapatába éves állásra  
az alábbi pozíciókra:

• KÖNYVELŐ
• KONYHAI 
KISEGÍTŐ

• SZOBAASSZONY
Jelentkezés önéletrajz  

megküldésével a  
sales@hotelsungarden.hu  

email címen.

LEGYÉL TAGJA EGY 
PROFI CSAPATNAK!
AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉGGEL PÁLYAKEZDŐK  
ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK

Feladatok:
•	 Elektronikai	termékek	

összeszerelése
•	 Gyártósorok	kiszolgálása
•	 Automata	beültető	gépsor

kezelése

Elvárások:
•	 Általános	iskolai	végzettség
•	 Több	műszakos	munkarend

vállalása
•	 Álló-ülő	munka	vállalása

Amit kínálunk:
•	 Ingyenes	buszjárat	vagy	

munkába	járás	támogatása
•	 Professzionális	

munkakörülmények
•	 Béren	kívüli	juttatások
•	 Munkavállalóinknak

balesetbiztosítás

Bővebb információ kérhető:
•	 tab@trenkwalder.com
•	 +36	20 434-6398
•	 +36	20 555-3314
•	 +36(	84	)	526-324

Magán-munkaközvetítői	ny.	sz.:	29338/2000-0100

ÁLLÁSHIRDETÉS 
a Szuperinfó országos hálózatán keresztül 

az ország bármely pontjára!
Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó 

irodáján keresztül, az ország 
 54 másik Szuperinfó lapjába is 

feladhatja hirdetését?

MUNKAERŐHIÁNYA VAN? 
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában! 
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Vége a NAV türelmének, félmilliós bírság is jöhet
n A NAV megkezdte az online számlázásra vonat-
kozó adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzését – 
hívta fel a figyelmet a MAZARS. Első körben azok a 
cégek számíthatnak ellenőrzésre, amelyek 1 millió 
forint feletti áfa eltéréssel rendelkeznek.

A NAV megkezdte az on-
line számlázás ellenőrzését – 
hívta fel a figyelmet legújabb 
elemzésében a MAZARS. Az 
adószakértő cég kiemelte, 
hogy a vizsgálatok január 21-
től kezdődtek meg, és azokat 
célozzák, akik nem teljesítik 
adatszolgáltatási kötelezettsé-
güket a 100 ezer forint feletti 
áfatartalommal rendelkező 
számlákról.

„Noha az ilyen számlákat 
2018 július 1-jétől kell auto-
matikusan jelenteni a NAV-
nak, az átállás idejére türel-
mi időt adott az adóhatóság. 
A számlázórendszerek átállí-
tása ugyanis sokaknak – főleg 
a nagyobb, multinacionális 
cégeknek – fejtörést okozott. 
A türelmi időnek azonban 
vége, és a NAV megkezdte 
az ellenőrzéseket” – mondta 
H. Nagy Dániel, a MAZARS 
adóigazgatója.

Első körben az a mintegy 
másfélezer vállalkozás szá-
míthat a revizorok fokozott 
érdeklődésére, amely a téte-
les adatszolgáltatás szerint 
1 millió forint feletti áfa elté-

réssel rendelkezik, vagy bel-
földi beszerzései jelentős ré-
szét kényszertörlés alatt álló 
adózókkal bonyolította. Azaz 
a NAV komolyan figyelemmel 
kíséri és elemzi az ügyleteket.

„Az adóhatóság módszere 
egyszerű, de hatékony: a ve-
vői tételes adatszolgáltatásból 
származó adatokat összeve-
tik az online számlázásból 
származó eladó oldali adatok-
kal. Ez alapján az eladó köny-
nyen lebukik, ha nem teljesí-
tette online adatszolgáltatási 
kötelezettségét. A tét pedig 
óriási: a nem megfelelő adat-
szolgáltatás számlánként 500 
ezer forint mulasztási bírság-
gal is sújtható” – mondta az 
adóigazgató.

A bírság több módon is 
elkerülhető.

Lehetőség van a NAV On-
line Számlázójának haszná-
latára, méghozzá ingyene-
sen. Ez azonban elsősorban 
a mikro- és kisvállalkozások 
számlázási igényeinek felel 
meg.

Viszonylag gyorsan, egy-
szerűen és költséghatéko-

nyan válthatnak a cégek 
külső szoftverre is, ám ezek 
sem felelnek meg minden 
célnak.

„A legnagyobb gondban 
az integrált vállalatirányí-
tási rendszereket haszná-
ló nagyobb cégek vannak, 
az ő folyamataikba ugyan-
is nehezen illeszthetők be 
ezek a megoldások. Sok 
ilyen cég választja az „ár-
nyékszámlázást”, azaz ki-
állítanak egy számlát sa-
ját rendszerükben, és egy 
olyat, ami megfelel a NAV 
elvárásainak is. Ezt azon-
ban az adóhatóság kifogá-
solhatja kettős számlázás 
miatt. Épp ezért a nagy cé-

gek sok esetben jobban jár-
nak, ha – saját rendszerük 
felkészítéséig – kiszervezik 
számlázásukat külső cé-
geknek. Erre írásos meg-
hatalmazás alapján van is 
lehetőségük” – hangsúlyoz-
ta H. Nagy Dániel.

Ugyancsak nem javasolt 
megoldás az ügyletek szét-
darabolása 100 ezer forintnál 

kisebb áfatartalmú számlák-
ra, mert ez szintén kiválthat-
ja az adóhatóság nemtetszé-
sét. Nem megoldás az sem, ha 
az adózó a megfelelő szoftver 
használata helyett folyamato-
san üzemzavarra hivatkozik, 
és kézzel tölti fel a számlá-
kat. A NAV ezért is büntetést 
szabhat ki.

(forrás: piacesprofit.hu)

Lendületbe jöhet az elektronikus számlázás
A júliustól érvényes változásokkal egyszerűsödtek az elektronikus archi-
válás szabályai, azonban bármilyen új és hosszú távon költséghatékony 
módszer alkalmazása alapos felkészülést és odafigyelést kíván meg az 
adózók részéről. A Deloitte álláspontja szerint az új jogszabály segít-
heti az elektronikus számlázás és az elektronikus archiválás további 
terjedését.



      2019. január 31.Kaposvár és körzete Szuperinfó

Ingatlan- és hiteliroda
7400 Kaposvár,  

Kossuth L. u. 15.
tel: +36 70 411 4644,  
     +36 70 411 2474

info@home-puzzle.hu
www.home-puzzle.hu
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Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések, 

a Szuperinfóban akár fényképpel is
Szuperinfó Szerkesztőség 

Kaposvár, Teleki u. 7. – Tel.: 06-82/222-069

„A port elviszi a szél,
A szeretet örökké él.”

Búcsú – egy szó, melyet oly könnyű kimondani, 
mégis nehéz, kimondhatatlanul nehéz elviselni...
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Telefon:
+36 70 389 8257
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Tel: 30/747 7976

Kiváló minőségű 

ÉTKEZÉSI és 
LÉALMA 

kedvező áron, igény 
szerint házhoz szállítva. 
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Az agrárium 
legfontosabb 
hírei első kézből
- ONLINE!

agráriumONLINE

hírei első kézből

www.ag r a r i umon l i n e. h u
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Apró

INGATLAN

Toponáron 2 generációs, 8 szobás 2 szin-
tes családi ház eladó. Irányár:  18,9 mFt Tel.
szám : +36 70 411 4644

*53129*

Kaposváron Donnerben teljesen felújí-
tott 80 m2-es, 3,5 szobás családi  ház el-
adó. Irányár: 22,9 mFt Tel.szám: +36 70 
411 4644

*53131*

Kaposváron Donnerben 2 generációs, 
azonnal költözhető, két garázsos  ikerház 
eladó. Irányár: 14,9 mFt Tel.szám: +36 70 
411 4644

*53128*

Nagybajomban 1079 m2-es telken, 115 
m2-es könnyűszerkezetes családi ház 
eladó. Irányár: 10,9 mFt Tel.szám: +36 70 
411 4644

*53139*

Kaposmérőben Cingető utcában 261 
m2-s családi ház, kb 80%-os  készültség-
ben eladó. Irányár: 35 mFt Tel.szám: +36 70 
4114644

*53135*

Balatonlellén partközeli, újépítésű teraszos 
lakások! 38 MFt 70/389-8257

*53626*

Csokonyavisonta Úszó utcában eladó 
egy téglaépítésű 50 m2-es tetőtér beépíté-
ses téliesített nyaraló. Ár: 7,39 MFt Tel: 06-
30/579-3627

*53739*

Eladó jó állapotú, 113 m2-es családi ház 
szép kerttel a Desedánál partközelben! Ár: 
14 MFt Tel: 06-30/928-8230

*53745*

Eladó Kaposváron a Berzsenyi utcában egy 
2 szobás, erkélyes felújított lakás 4. emele-
ten. I.ár: 13,9 MFt. Tel: 06-30/928-8230

*53744*

Eladó Kaposváron, a Búzavirág lakótelepen 
egy 2,5 szobás felújított lakás a 2. emeleten. 
I.ár: 15,6 MFt. Tel: 06-30/928-8230

*53743*

Eladó Kaposváron a Zaranyi lakótelepen 
egy 2,5 szobás, erkélyes, 1. emeleti lakás 
felújítva. I.ár: 15,8 MFt. Tel: 06-30/928-
8230

*53741*

Eladó Kaposváron a Zaranyi lakótelepen 
egy fszt.-i, 2,5 szobás, erkélyes lakás rész-
ben felújítva. I.ár: 14 MFt. Tel: 06-30/928-
8230

*53740*

Ivánfahegyen családi ház eladó! Tel.: 
30/554-6776

*23767*

Kaposvár centrumában, 77nm-es, I. eme-
leti, 3 szobás, cirkós, erkélyes, igényes la-
kás, berendezéssel eladó! Külön tárolóval 
és zárt garázzsal. Ár: 26,5MFt Tel.:30/389-
4739

*53475*

Kaposvár központban, újszerű 89nm-es, 
első emeleti, 2 szoba, nappali, galériás, cir-
kós, igényes lakás eladó! Parkolás az udvar-
ban. Ár: 20,9MFt Tel.:30/389-4739

*53473*

Kaposvár Zaranyi lakótelepen, 64nm-es, 
3 szobás, felújított, erkélyes lapkás + ga-
rázzsal eladó! Ár: lakás 15MFt  + a garázs 
1,5MFt Tel.:30/389-4739

*53470*

Kaposváron a Honvéd utcában eladó 62 
m2-es, 2,5 szobás, erkélyes panellakás. Ár: 
12,5 MFt Tel: 06-30/928-8230

*53746*

Kaposváron donneri városrészben, 113nm-
es, 3 szobás, tégla gázos + villany fűté-
ses családi ház 600nm-es telekkel eladó! 
Ár:12,5MFt Tel.:30/389 4739

*53478*

Kaposváron Donneri városrészen, 300nm-
es, 2 szintes, 5 szobás családi ház, 40nm-
es orvosi rendelővel, beépített bútorral, 
5nm-es váróval, vízórával, külön bejárttal, 
WC-vel. 50nm-es parkettás nappalival és 
pihenővel, szauna pezsgőkáddal, plusz ga-
rázzsal elektromos ajtóval, külön bejárat-
tal. A ház 10cm szigeteléssel, új hőszigetelt 
fa nyílászárókkal. A ház kondenzációs ka-
zánnal fűthető. A telek 500nm-er, az udvar-
ba kerti tároló található. Irányár:49,850M Ft. 
Tel.:30/389-4739

*53476*

Kaposváron észak-nyugati városrészben 
57nm-es, III.-ik emeleti, 1+2 félszobás fel-
újított, szigetelt, műanyag nyílászárós, hő-
fokszabályzós lakás eladó! Ár: 12,750MFt 
Tel.:30/389 4739

*53484*

Kaposváron észak-nyugati városrészben, 
90nm-es, 2 szobás családi ház, fűtés, gáz 
és vegyes tüzelésű fűtéssel + melléképüle-
tekkel, 500nm-es telekkel eladó! Ár:14MFt 
Tel.:30/389 4739

*53482*

Kaposváron 53nm-es, I. emeleti 1+2 fél-
szobás, tégla, gázos, felújítandó, erkélyes 
lakás eladó! Ár:11,5MFt Tel.:30/389-4739

*53469*

Szentbalázson eladó egy átlagos állapotú 
66 m2-es 2 szobás családi ház. I.ár: 7,9 M 
ft Tel: 30/579-3627

*53735*

Várdán 90nm-es 2,5 szobás, nappalis, 
műanyag nyílászárós, szigetelt, tégla, gázos 
vegyes tüzelésű + 500n.ö. telekkel, családi 
ház eladó! Ár: 15MFt Tel.:30/389 4739

*53480*

ÜZLET, IRODA

Kéthelyen, főút mellett 160 m2-es üzlet 
eladó! Bármilyen vállalkozásra! 31,5 MFt  
70/389-8257

*53624*

GÉP- SZERSZÁM

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

*25074*

JÁRMÛ

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

*35944*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Akciósan februárban, márciusban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, palatető 
bontást, felújítást vállalok.Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, alu, lindab, bra-
mac/.06-70/566-4054

*53239*

Áru, bútor  szállítás, költöztetés kedvező 
áron! Tel.:30/947 3005; 82/424 129

*92093*

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

*67596*

Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javítás hétvégén is, gyors precíz 
munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-
6273

*48473*

Költöztetés háztól-házig olcsón kis és nagy 
kocsival is, nyugdíjas kedvezmény! Tel.: 
30/947-4201; 82/310-826

*46949*

Méreten és egy életre 6-8 kamrás 
műanyag nyílászárók és redőnyök, to-
vábbá szalagfüggöny - reluxa, nap-
ellenzők szerelése, garázskapuk for-
galmazása. Laminált padló lerakását 
vállaljuk! Tel.:06-20/968-6044; 06-
20/996-1977; 60-30/670-4050.

*51239*

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). Tel.: 06-
20/368-1233.

*81170*

Pályázatkészítés! Referenciával, korrekt 
áron vállaljuk civil szervezetek részére pá-
lyázat készítését. Tűzoltó, polgárőr, horgász, 
sport, kulturális és egyéb területeken mű-
ködő szervezetek jelentkezhetnek. Tel.: 06-
70/243-0255, civilpalyazat20@gmail.com

*53588*

ÁLLÁS

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-Magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőleget és 
hosszú távú munkát biztosítunk. Érdek-
lődni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 te-
lefonszámon -JOBmotive Kft.-

*45913*

Segédmunkásokat, lakatos és asztalos 
szakmunkásokat keresünk azonnali kez-
déssel, bejárást biztosítjuk, megváltozott 
munkaképességűek jelentkezését is vár-
juk. Fényképes önéletrajzot a hr@nivovas.
hu e-mail címre várjuk.

*53160*

Gyere és dolgoztt Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerelő kollégákat sop-
ronkövesdi gyárába, 3 műszakos mun-
karendbe. A szállás és a bejárás meg-
oldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi 
fizetést, prémiumot cafeteria-t, bérelő-
leget is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 -JOBmotive Kft.-

*45965*

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autószerelő, villany-
szerelő munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fizetés, cafe-
teria, szállás, munkába járás, hazauta-
zási támogatás, bérelőleg. Érd.:0 06-
70/415-9021 -JOBmotive-

*45945*

Kaposvári cég, önállóan dolgozni tudó vil-
lanyszerelőt keres. Bruttó bér: 290000 Ft 
kvarvillanyszerelo@gmail.com

*50260*

Minősített CO- és AWI-hegesztőket kere-
sek kaposvári munkahelyre hosszú távra. 
Molnár Ferenc, 06-30/474-1952

*48229*

Nincs munkád, vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaró-
vári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteri-t, szállást, munkába 
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.:06-
70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

*45883*

Traktorost felveszünk, korszerű géppark-
hoz. Tel.:20/961-7544

*53408*

200  000  Ft-os egyszeri jövedelem kiegé-
szítés.  Kaposvár környékén keresünk 30 év 
alatti, káros szenvedélyektől mentes gyer-
mekes anyukát. „Nem a gólya hozza”  Bő-
vebb infó a  2017babuka@gmail.com ema-
il címen.

*46390*

OKTATÁST VÁLLAL

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

*46316*

Élelmiszer-, vegyiáru eladó, boltveze-
tő, targoncavezető, földmunka-, rakodó-
gépkezelő, emelőgépkezelő tanfolyamok-
ra várjuk jelentkezésüket. OK-TAT-60 KFT 
Nysz.E-000289/2014,  20-567-8338,  70-
408-6673

*46727*

Masszázstanfolyam indul Kapos-
váron, február 18.-tól. 3 nyelvű ta-
núsítvánnyal. Svéd frissítőmasszázs 
39.000 Ft Nyirokmasszázs 42.000 
Ft Reflex talpmasszázs 42.000 Ft. 
Érd:0670/369-8655

*52064*

TÁRSKERESÉS

Vidám 70 éves hölgy keresi társát komoly 
kapcsolatra! Tel.:70/409-4890

*52998*

VEGYES

Költözés miatt ülőgarnitúra, szekrényso-
rok, konyhabútor, szőnyeg és egyéb be-
rendezési tárgyak eladók, Kaposváron! 
Tel.:20/3417614

*53441*

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

*53198*

Észak-nyugati városrész, tégla, távfűtéses, 
fsz.-i 57m2-es, 2+1/2 szoba étkezős lakás 
eladó. 13,9 MFt Tel:70/389-8257

*53609*

Fonyódon kétszintes családiház 700 m-re a 
parttól eladó. 31 MFt Tel:70/389-8257

*53606*

Kaposmérőben 100 m2-es, felújított csalá-
diház eladó. 13,8 MFt 70/389-8257

*53612*

Mernyén, 2000-ben épült 150 m2-es csa-
ládiház eladó. Sürgős! 6,9 MFt Tel:70/389-
8257

*53611*

Újépítésű lakások a Kecelhegyen! 70 és 
103 m2 közöttiek! Ne maradjon le, ha ilyet 
keres! Tel:70/389-8257

*53601*

ÉPÍTÉSI TELEK

Fonyód központjában lakó- és kereskedel-
mi terület; 6400 m2. 59 MFt  70/389-8257

*53627*

Sopron mellett, Harkán, 3000 m2-es ipar-
terület eladó. 13 MFt 70/389-8257

*53615*

Sopron mellett 5 ha-os terület eladó! Egy 
ugrás Ausztria! 42 MFt70/389-8257

*53620*
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Cseh és lengyel dió szén
folyamatosan kapható.

Érdeklődni: + 36 30/9568838, + 36 30/9942328, 82/424-742 
Andréka és Fia Kft. 7400 Kaposvár, Guba S. u. 125.
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Lapmenedzser: Radó Henrietta
Főszerkesztő: Heffler György

Szerkesztőség:
7400 Kaposvár, Teleki u. 7. fszt. 1.

Tel.: 06-82/222-069

Kiadja: Maraton Lapcsoport–
Multivízió kiadói Kft.

Felelős kiadó: Heffler György és 
Vida-Varga Andrea 

ügyvezető igazgatók

Nyomdai munkák: Lapcom Zrt. 
6729 Szeged, Szabadkai út 20.

A lap ingyenes. 
Megjelenik 28 000 példányban 

Kaposvár és körzete, Juta, 
Kaposfüred, Kaposmérő, 

Kaposszerdahely, Kaposfő, Mernye, 
Szenna, Taszár, Toponár, Kaposújlak, 
Zselickislad, Zselickisfalud, Nagyatád 

közigazgatási területén.

Terjeszti a DMH Magyarország Kft.

A szerkesztőség fenntartja magának  
a jogot az olvasói levelek tartalmának 

szerkesztésére és közlésére.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba 

ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések 
közlésétől elzárkózik, a megjelent 

hirdetések tartalmáért és a nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállal.

    9AUTÓ VILÁG
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Nagyon meglepő dolog 
derült ki a sztrádákon lévő 
régi traffipaxokról

18 darab régi, nem a VÉ-
DA-rendszerhez tartozó 
traffipax van az M1-es, M3-
as és M7-es autópályák mel-
lett. Meglepő dolog derült 
ki róluk.

A Vezess munkatársá-
nak az tűnt fel még ősszel, 
hogy az egyik ilyen traffipa-
xdoboz körül mindenütt 
szépen lenyírta a sövényt az 
útkezelő, csak pont a kame-
ra lencséje előtt nem, vagy 
két méter hosszban. Kide-
rült, hogy ezek a traffipaxok 
már eleve nem is működnek.

A Vezess rendőrséghez 
címzett kérdése úgy szólt, 
hogy „a VÉDA-korszak előtti 

fix sebességmérők, az autó-
pályákon lévő, elfordítható 
szekrényekben lévő beren-
dezések üzemelnek-e még?” 
Ezzel kapcsolatban arról is 
kértek információt, hogy 
ha ezek még működnek, 
milyen eredményességgel 
használja őket a rendőrség.

A rendőrség sajtóosztályá-
tól érkezett válasz tömör, de 
nagyon tanulságos volt. Tá-
jékoztatjuk, hogy a megke-
resésében említett készülé-
kek jelenleg nem üzemel-
nek. A rendőrség további tá-
jékoztatást nem akart adni 
az ügyben.

(forrás: origo.hu)

Az önvezető autó feljelenti  
a saját sofőrjét, ha az ittas
n A kínai Huawei szabadalmi bejelentést nyújtott 
be egy technológiáról, amely képes kiszűrni az ittas 
sofőröket, de még az autóban elrejtett drogokról, 
fegyverről is tudomást szerez.

A Huawei szabadalmaz-
tatni akarja új találmányát, 
amely lehetővé teszi az ön-
vezető autók számára, hogy 
kiderítsék, a sofőrjük veze-

tésre alkalmas állapotban 
van-e. Különböző szenzo-
rokkal a jármű folyamato-
san figyeli a vezetője álla-
potát és ez alapján dönti el, 

hogy átadja-e neki az irá-
nyítást azokban a forgal-
mi helyzetekben, amikor 
a robotpilóta nem képes 
vezetni.

A kamerákból és egyéb 
érzékelőkből álló rendszer 
a régi fotók és a jelenlegi 
arc összehasonlításával, be-
szédanalízissel nemcsak az 

ittas állapotot képes kiszúr-
ni, hanem azt is, ha a vezető 
agresszív, zavart, frusztrált 
vagy álmos, és ezért alkal-
matlan vezetésre. Sőt, állí-
tólag arról is tudomást sze-
rez, ha az autóban drogot 
vagy fegyvert helyeztek el, 
sőt, még a telefonok képer-
nyőjéről is képes leolvasni 
a szöveget.

Ha a robotpilóta arra a 
megállapításra jut, hogy a 
sofőrje ittas, akkora gépi 
tanulás módszerével hoz 
majd döntést a következő 
lépésről, ami lehet az uta-
sok figyelmeztetése, a ke-
zelőszervek deaktiválása, 
vagy akár a rendőrség ér-
tesítése is.

Az Apple-lel és a Goog-
le-lel ellentétben a Huawei 
sosem jelentette be, hogy 
saját autó tervezésébe fo-
gott volna, ezért való-
színűleg más gyártóknak 
szeretnék majd értékesí-
teni a biztonságot növelő 
technológiát.

(forrás: origo.hu)
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Hölgyvilág

Kos
Most érdemes sort kerítened rá, hogy a saját álláspontjaidat kö-
zelítsd a feletteseidéhez, és ezzel a taktikával akár fizetésemelést 
is szerezhetsz önmagadnak. Ha diplomatikusan lépsz fel, akkor 
könnyebben elérheted, amit szeretnél. Emellett családi kapcso-
lataid is előtérbe kerülhetnek, és legalább a hét végére érdemes 
közös programokat szervezned, aminek mindenki örül. Jó ötlet, ha 
távolabbi családtagjaidat is meghívod, egy finom ebéd is belefér-
het a programba. Így lesz alkalmatok beszélgetni.
BiKa
A legszívesebben mélyre ható változtatásokat hajtanál végre az 
életedben, és ez igaz lehet az életmódodra is, valamint a kapcso-
lataidat is átalakítanád. Lehet, hogy úgy érzed, hogy kevés sza-
badság jut a hétköznapok során, és az időt is kevesled, amit önma-
gadra fordíthatsz. Érdemes tudatosan eldöntened, hogy a jövőben 
legalább heti egy alkalommal egy fél napot önmagadra szánsz, és 
ezt kedved szerint használod fel. Mindez jót tesz majd a munka-
helyi teljesítményednek is, és a megjelenésed is vonzóbbá válhat, 
ha többet mozogsz, vagy nagyobb gondot fordítasz a bőrápolásra.
iKreK
Fogékonyabb vagy a jóra, így nem célszerű a következő napokat 
sok és nehéz munkával töltened. Ha teheted, akkor inkább pihenj 
néhány napot, és foglalkozz olyan tevékenységekkel, melyek va-
lóban kikapcsolnak. Egyszerűen csak élvezd az élet hétköznapi 
örömeit, már ez is elég lehet ahhoz, hogy érzelmileg feltöltődj. Így 
pihentebben térhetsz vissza a munkába, és a teljesítményed is 
megnövekszik majd. Magánéletedben jól jöhet néhány nap, amit 
a kedveseddel, kettesben töltesz el. Adjatok teret a romantikának!
ráK
Most könnyedén elérheted a céljaidat, óriási meggyőző erő sugár-
zik belőled. Használd ki, ha egyeztetnivalód akad a feletteseddel, 
de üzleti tárgyalásaid során is sikert hozhat az időszak. Ha elgon-
dolkodsz a céljaidon, terveiden, akkor saját magadnak segítesz, 
rendszerezheted a tennivalóidat. Magánéletedben szembekerül-
hetsz némi feszültséggel, hiszen mindketten hajlotok rá, hogy a 
hétköznapok során rámutassatok a hibákra. Mindez oda vezet, 
hogy összevitatkozhattok a semmin.

oroszlán
Vonzó vagy, és ez több szempontból is segítséget jelenthet szá-
modra. Elbűvölő stílusod munkakapcsolataidat is segíti, úgy 
tapasztalhatod, hogy gördülékenyebben zajlanak a mindennapi 
ügyeid. Több kedves gesztust is kaphatsz a munkatársaidtól, fe-
letteseidtől, amitől a kedved is jobb lesz a munkahelyeden, nem 
is beszélve arról, hogy a teljesítményed is megnövekszik. Magá-
néletedben fontossá válik számodra a szerelem és az érzékiség. 
Partnered többször is kifejezheti, hogy nagyon vonzónak talál.
szűz
Most kiderülhet, hogy melyik kapcsolatod mit jelent neked, és 
az is, hogy mire használhatod fel ezeket a kapcsolatokat, annak 
érdekében, hogy minden életterületed kielégítően működjön. A 
munkahelyeden remekül tudsz együttdolgozni munkatársaiddal, 
pontosan tudod, hogy neked mi a dolgod a hétköznapokban. Jól 
fésülöd össze a szálakat, így alkalmas lehetsz arra is, hogy fel-
vállald a munka megszervezését. Jó koordinációs képességeidet 
felhasználhatod a magánéletedben is, - könnyebben vezényled le 
az otthoni munkát.
Mérleg
A napokban nosztalgikus hangulatba kerülhetsz, előveszed a régi 
fotókat, melyeket hosszú percekig is képes vagy nézegetni. Talán 
azt gondolod, hogy találhatnál ennél hasznosabb elfoglaltságot, de 
nem tudsz ellenállni az érzésnek. Lehet, hogy sokszor eszedbe jut 
régi kedvesed, hogy jó lenne vele találkozni. Ha felhívod, és meg-
beszéltek valamit, akkor nem árt előre tudnod, hogy milyen irányt 
vehet egy ilyen találkozó. Lehet, hogy csak barátként mész oda, de 
nem biztos, hogy megmaradtok ennél.
sKorpió
A következő napok arra valók számodra, hogy végiggondold a 
kapcsolataidat, különös tekintettel a legfontosabb emberi viszo-
nyaidra. Ez sokat segít majd abban, hogy rendbe tedd magadban 
a kérdést, hogy kitől, mit várhatsz el, és jobban fogod tudni azt is, 
hogy Te mit nyújthatsz. A munkahelyeden, remekül tudsz együtt-
dolgozni munkatársaiddal, és pontosan tudod, hogy neked mi a 
dolgod, így kialakulhat új népszerűséged, melyet nagyon élvezel. A 
magánéletedben, pedig sokat segítesz családtagjaidnak, akik ezt 
igyekeznek is viszonozni.

nyilas
Érdemes kibontakoztatnod kellemes emberi tulajdonságaidat, és 
ebbe beletartozik az a kedvesség is, amelyeket mások felé tudsz 
produkálni. Akár tudatosan is megteheted, hogy jobban odafi-
gyelsz másokra, és gesztusokat teszel azok felé, akik fontosak ne-
ked, és nap, mint nap együtt vagy velük. Egyáltalán nem mindegy, 
hogy miként alakul a kapcsolatotok. Ezzel a hozzáállással még 
olyan kapcsolatokat is könnyedén rendezhetsz, amelyekben már 
kialakult egyfajta ellenségeskedés, így rányomják a bélyegüket a 
mindennapjaidra.
BaK
Általában nem vagy túl szenvedélyes típus, - cselekedeteidet in-
kább a józanész vezérli. Lehet, hogy félsz is a túl intenzív érzel-
mektől, ezek mindig bizonytalan terepet jelenthetnek számodra. 
Most szembesülhetsz a legmélyebb indulataiddal, érzelmeiddel, 
melyek uralják majd az életedet. Ezúttal nem zavar annyira az ér-
zékenységed, megpróbálod bölcsen kezelni az indulataidat. Ilyen 
szélsőséges érzelem lehet az is, hogy egy szenvedélyes szerelmi 
szál alakulgathat, ami nagyon intenzív.
Vízöntő
Minden vágyad, hogy irányíts másokat. Ezt a vágyadat most úgy 
szeretnéd megvalósítani, hogy szabályokat alkotsz, melyek a Te 
világnézetedet tükrözik. Közben könnyen elfelejted, hogy mások 
más elvek szerint működnek, és más szabályokat tartanak he-
lyénvalónak. Amikor látod, hogy a világ sehogyan sem akar a Te 
elveid szerint működni, akkor dühös, és csalódott leszel. Segíthet 
neked, ha tudatosan szem előtt tartod a könnyedséget, rugalmas-
ságot. A humor is átsegíthet a nehéz pillanatokon!
HalaK
Sok munkád lehet a napokban, és ez többlet megterhelést jelent a 
számodra. Előfordulhat, hogy olyan munkákat is kapsz a felettese-
idtől, melyeket nem is neked kellene elvégezned. Tulajdonképpen 
örülsz, hogy bíznak benned, és számítanak rád, - higgadtan, cél-
szerűen állsz hozzá a feladataidhoz. Ennek az eredménye is jelent-
kezik, emelkedhet a szakmai tudásod értéke. Szerelmi életedben 
fogékony vagy a szexre, több igényed lehet rá, minőségi módon 
szeretnéd megélni. Érzelmileg is át akarod élni az élményt!

HOROSZKÓP forrás: harmonet.hu

Új magyar alkalmazás készült, amellyel 
csereberélheti és el is adhatja megunt ruháit

A LiveRobe egy újonnan 
indult kezdeményezés, 
amely segít felfrissíteni ru-
határunkat, és közben meg-
szabadulni a már megunt 
ruhadaraboktól. A kapcsoló-
dó alkalmazás már tölthető.

Mindannyiunkkal előfor-
dul, hogy időnként frissíte-
nünk kell ruhatárunkat, az 
ilyenkor összekészített, te-
hát már megunt kiegészítő-
ket pedig általában tovább-
adjuk. Utóbbi azonban nem 
egyszerű művelet, annak el-
lenére sem, hogy az értékesí-
téshez számos hasznos szol-
gáltatás létezik.

Magyar ötlet nyomán 
azonban olyan termék szü-
letett most, amellyel az el-
adásra szánt holmikat máris 
megfelelő célközönségnek 
juttathatjuk el. A szolgálta-
tás LiveRobe néven indult, 

de kitalálói nem csak ide-
haza, nemzetközi szinten 
is szeretnék elterjeszteni.

A LiveRobe segítségével 
egy miniwebshop indítha-
tó, ahova az értékesíteni ter-
vezett ruhadarabokról ké-
szült fotók feltölthetők, ez-
által máris reklámozhatók 
a közösség többi tagja szá-
mára. A program az eladók 
és a vásárlók közti kapcso-

latteremtést is megoldja, rá-
adásul abban is segít, hogy 
a kinézett ruhadarabról to-
vábbi információkat, példá-
ul méretet kérjünk.

Az app hashtag (vagyis 
kulcsszó) alapú keresést is 
kínál, ha egy adott ruhafajta 
vagy márka után kutatnánk, 
az eladók és vásárlók pedig 

követhetik is egymást, 
így mindig értesülhet-
nek a legfrissebb ajánla-

tokról. A LiveRobe emellett 
inspirálódásra is lehetőséget 
ad: a feltöltött ruhafotókkal 
ötlettel szolgálhatunk, ho-
gyan lehet (még) hasznosí-
tani egy-egy ruhadarabot.

Az elsősorban nőknek 
ajánlott szolgáltatás hasz-
nálata ingyenes, csupán 
egy gyors regisztrációra van 
hozzá szükség.

(forrás: hvg.hu)

A jól  
irányzott  
hirdetés

„A biztonságot nem mások teremtik köréd, hanem te magad. 
Te vagy a saját biztonsági hálód. Csak akkor érzed magad 

biztonságban, ha ezt elhiszed és magadban bízol. Onnantól 
kezdve mindegy, hogyan alakulnak a körülmények, merről fúj a 

szél, mert már tudod, hogy csak magadra számíthatsz.„
Vida Ágnes, pszichológus
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48-as Ifjúság útja 46. (Füredi csomópont)  
Tel.: 82/310-721 Web: szemoptikakaposvar.hu
Nyitvatartás: H-P: 9:00-12:30; H-Cs: 14:00-17:00 

Teljes körű szemvizsgálat  
szemüveghez, kontaktlencséhez.  

Folyamatos orvosi jelenlét és rendszeresen 
frissülő szemüvegkeret kollekció.

Orvosaink: Dr. Bazsika Mária,  
Dr. Laskai Ilona

30%
40%
50%
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7400 Kaposvár,
Bajcsy Zsilinszky u. 54/2
ortomester@gmail.com
Tel.:+36203165552

COMPUTERES 
LÁBVIZSGÁLAT!

Ortopéd cipők, lúdtalp-
betétek, egyedi lábágyak!
Supinált gyerekcipők készítése!

Rövid határidővel! 24
80

22

11

Egészség

VÉRADÁS
02.01. 13:00-17:00  
Kaposvár, Kossuth tér 2. 
Katolikus Ált. Iskola (Farsangi 
véradás)

02.05. 08:00-15:00  
Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 1. Kórház-Vérellátó

02.06. 09:00-11:30  
Kaposvár, Baross Gábor u. 
19. Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakközépiskola

02.06. 13:30-16:00 
Kaposvár, Vak Bottyán utca 
1. K.vári Szociális Központ 
Liget Időskorúak Otthona

Ügyeletek
FELNőTT- ÉS 
GyERMEKhÁzIORVOSI 
üGyELET

Kaposvár 
Ezredév u. 13. 
Telefon: 82 333 060  
Rendelési idő: 
hétköznapokon: 17.00–7.00, 
szombat, vasárnap és 
ünnepnap: 0.00–24.00

Nagyatád 
Tallián Andor u. 2/a. 
Rendelési idő: 
hétköznapokon: 15.00–
07.00, hétvégén: szombat 
07:00-hétfő 07:00 Telefon: 
82/504-490, 30/183-5760

FOGÁSzATI üGyELET

Kaposvár 
Ezredév u. 13. 
Telefon: 82 333-058  
Rendelési idő: szombat, 
vasárnap és ünnepnap: 
8.00-14.00

GyóGySzERTÁRI üGyELET

Kaposvár 
Szigethy-Gyula Gyógyszertár 
Tallián Gy. u. 20-32.

Nagyatád 
Szent István Gyógyszertár
Korányi S. u. 4.
02.01. Péntek 18:00 - 20:00
02.02. Szombat 12:00 – 14:00
02.03. Vasárnap 08:00 – 12:00
02.04. Hétfő 18:00 – 20:00
02.05. Kedd 18:00 – 20:00
02.06. Szerda 18:00 – 20:00
02.07. Csütörtök 18:00 - 20:00

n A horkolás nemcsak a hálótárs számára lehet 
zavaró. Az alvászavarok bizonyos típusai összefüg-
gést mutatnak a túlsúllyal, és ez az összefüggés 
oda-vissza kapcsolatot jelent.

Dr. Vida Zsuzsanna, a Jó-
Alvás Központ neurológus 
főorvosa, szomnológus a 
lehetséges megoldásokról 
beszélt.

Az éjszakai 
légzéskimaradás 
rizikófaktorai 

Éjszakai légzéskimaradás-
nak vagy obstruktív alvási 
apnoénak nevezik azt a je-
lenséget, amikor horkolás 
közben, hosszabb légzésszü-
net után az érintett hirtelen 
levegő után kapkod. Az al-
vási apnoéra való hajlam, az 
anatómiai adottságok általá-
ban öröklődnek, és a beteg-
ség előfordulása a kor előre-
haladtával nő, de kialakulá-
sának más rizikófaktorai is 
vannak, mint például a szűk 
orrjáratok, a valamilyen ok 
miatt kialakuló orrdugulás, 
az alkoholfogyasztás és a do-
hányzás. Azonban az ameri-
kai National Sleep Founda-
tion szerint a legnagyobb 
kockázati tényező a túlsúly. 
Mivel pedig az ismert alvá-
si apnoés betegek közel fele 
túlsúlyos, feltétlenül ismer-
ni kell az összefüggéseket.

Hogyan vezet a túlsúly 
alvási apnoéhoz?

Bár természetesen nem 
minden elhízott személy 
szenved éjszakai légzés-
kimaradástól, a plusz ki-
lók bizonyítottan növelik 
a rzikót. A túlsúly miatt 
ugyanis a nyak területén is 
felhalmozódik a zsír, ami 
önmagában is akadályoz-
za a légzést. Éppen ezért a 
probléma kezelésének első 
életmódbeli lépése a test-
súly rendezése. Már 10%-
nyi fogyás is javít az alvási 
apnoé állapotán, sőt, ese-
tenként meg is szünteti a 
légzéskimaradást.

Hogyan vezet az alvási 
apnoé túlsúlyhoz?

Minél súlyosabb az alvá-
si apnoé, annál nagyobb az 
esély a súlygyarapodásra 
- állítják a kutatások. En-
nek elsősorban az az oka, 
hogy a légzéskimaradás ál-
tal megzavart alvás, mely 
így nyilván nem kielégítő, 
hatással van az étvágyat be-
folyásoló hormonok terme-
lődésére. Egyes tanulmá-
nyok szerint az elégséges 

és jó minőségű alvás keve-
sebb cukor és szénhidrát-
fogyasztást eredményez 
napközben. Ráadásul az 
alvászavar miatti napköz-
beni fáradtság és alacsony 
energiaszint hatására a fi-
zikai aktivitás is csökken. 
Ez pedig különösen meg-
nehezítheti a túlsúlyos, éj-
szakai légzéskimaradástól 
szenvedő páciensek fogyási 
próbálkozásait.

Nemcsak a fogyás 
miatt kell kezeltetni

- A horkolás és a légzés-
kimaradás tünetei nem 
pusztán zavaróak, de hosz-
szútávon magas vérnyo-
mást, szív- és agyi érbe-
tegséget, cukorbetegséget 
is előidézhetnek - hangsú-
lyozza dr. Vida Zsuzsan-
na, a JóAlvás Központ neu-
rológus főorvosa, szomno-
lógus. Sokan úgy gondol-
ják, a horkolás csak kelle-
metlenség, és leginkább 
csak a hálótársat zavarja, 
de ez nem igaz. A horko-
lás és az alvási apnoé az 
érintett egészségét is ve-
szélyezteti, mivel ezen 
tünetek úgynevezett al-
vásfüggő légzészavarra 
utalnak, melynek során 
az alvás alatt a szervezet 
oxigénellátási szintje sú-
lyosan károsodhat. Ezért 
feltétlenül érdemes kivizs-

gáltatni a problémákat, a 
szomnológiai szűrővizs-
gálaton kívül gyakran van 
szükség más szakvizsgá-
latokra, például fül-orr-gé-
gészet, kardiológia, endok-
rinológia. Ha sikerül meg-
szüntetni a horkolást, az-
zal gyakran a hálótársak 
alvászavarát is megold-
juk, csökken a szívinfar-
ktus, a stroke és számtalan 
egyéb betegség előfordulá-
si gyakorisága.

Mindezek mellett olyan 
szubjektív panaszokon is 
lehet segíteni, mint a nap-
pali hangulatromlás, az 
ingerlékenység, a teljesít-
mény- és koncentrációcsök-
kenés, melyek a nem meg-
felelő minőségű alvás kö-
vetkezményei. Végül ter-
mészetesen az is a jelentős 
előnyökhöz sorolható, hogy 
az alvászavarok megszünte-
tése után eredményesebbé 
válhat az addig sikertelen 
fogyókúra.

(Forrás: JóAlvás Központ)

Alvászavarhoz vezethetnek  
a plusz kilók: az éjszakai  
légzéskimaradáshoz is közük lehet
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Az én receptem

Ha az Önök munkahelyén is van egy 

ügyeletes, aki a csapat önkéntes 

gasztronómiai felelőse, szívesen várjuk a 

bemutatását. Fényképeket és recepteket is 

lehet küldeni a kaposvar@szuperinfo.hu-ra, 

vagy szerkesztőségünkbe: 

Kaposvár, Teleki u 7.

Küldje be Ön is  

a receptjét!

Kólás-kókusz-
krémes szelet

A receptet Béres Melinda alsóbogáti  
olvasónknak köszönjük.

HOZZÁVALóK: 

A tésztához: 1 tojás  
+ 2 tojásfehérje, 12 
evőkanál kóla, 20 dkg 
cukor, 20 dkg liszt,  
1 evőkanál kakaópor, fél 
csomag sütőpor. 

A krémhez: 7 dkg liszt,  
2 tojássárgája, fél liter tej, 
2 csomag vaníliáscukor, 
20 dkg margarin,  
15 dkg porcukor, 10 dkg 
kókuszreszelék. 

A mázhoz: 3 dl kóla,  
1 csomag csokipuding 
ízlés szerint cukor.  

ELKÉSZÍTÉS:

Tészta: A tojások sárgáját habosra keverjük a cukorral 
és a kólával. A lisztet elvegyítjük a sütőporral és a ka-
kaóporral, majd összedolgozzuk a tojásos keverékkel. A 
tojásfehérjéket kemény habbá verjük, és óvatosan a fenti 
masszába forgatjuk. Sütőpapírral bélelt tepsiben közepes 
hőmérsékleten megsütjük.

Krém: A lisztet, a tojássárgákat, és a vaníliáscukrot cso-
mómentesre keverjük a tejjel. Folytonos keverés mellett 
sűrűre főzzük. Még forrón belekeverjük a kókuszt. Ki-
hűtjük. A porcukrot habosra keverjük a margarinnal, és 
a kihűlt krémhez keverjük. Rásimítjuk a szintén kihűtött 
tésztára.

Máz: A hozzávalókat csomómentesre keverjük, felfőzzük. 
A tűzről levéve, sűrűn kevergetve langyosra hűtjük, majd 
óvatosan a krémre simítjuk.

Jó étvágyat!

Megjegyzés: Másnap finomabb! Aki szeretné, ha vasta-
gabb legyen a máz, bátran készítheti dupla adaggal! 

Farsangi programok
Farsangi felvonulás ha-

gyományőrző maskarások-
kal, Csokonai és Doroty-
tya megidézése, télteme-
tő táncház, belvárosi fu-
tóverseny, no meg immár 

kilencedik alkalommal 
félmaraton futás, de min-
denekfelett jókedv, vidám-
ság – ez a Kaposvári Doroty-
tya és Félmaraton Farsangi 
Napok 2019 nagyon rövid 
összefoglalója.

A somogyi megyeszék-
hely egyik legrégebbi ren-
dezvénye a kaposvári far-
sang, amely már Csokonai 
Vitéz Mihály somogyi tar-
tózkodása idején – 1798-

1800 – is nevezetes ese-
mény volt. 

Az idei farsang is 3 napos 
lesz: február 8-án, pénte-
ken 14.00-kor kezdődik és 
10-én vasárnap koradélutá-
nig tart.

Az újkori hagyomány 
szerint most is az Együd 
Árpád Kulturális Központ 
szervezésében zajlik a tél-
búcsúztató eseménysoro-
zat: helyi társintézmények, 
előadóművészek civil szer-
vezetek, egyesületek, ha-
gyományőrzők és sokan 
mások vesznek részt benne.

Hosszú idő óta sok látoga-
tó érkezik a kaposvári far-
sangra, nem csak belföld-
ről, hanem a környező or-
szágokból is. 

Kaposvár mindenkit sze-
retettel vár, farsangoljunk 
együtt, űzzük el a telet 
közösen!

Eljött a jelmezbálok ideje
Továbbra is várjuk olvasóink gyere-

keinek, unokáinak jelmezes fényképét 
a kaposvár@szuperinfo.hu-ra, az eddig 
beérkezetteket köszönjük! Képünkön 
egy pillangó és egy kis juhász.


