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Karrier-Oktatás 
a 4-5. oldalon!

Emlékek a múltból, érték a jelennek, feladat a jövőnek
Somogy Megye Népművészete kiállítás Nagyatádon

Február 6-án nyílt kiállí-
tás a Nagyatádi Kulturális és 
Sport Központban Somogy 
Megye Népművészete cím-
mel, a 2018-ban már Kapos-
váron is bemutatott kiállítás-
ra Nagyatádon is sokan kí-
váncsiak voltak. A magyar 
népművészet hagyományait 
széles skálán bemutató tár-
latra most a 70 tagot szám-
láló Somogy Megye Nép-
művészeti Egyesület 36 al-
kotójának munkáját hozták 
el. Megnyitójában Pünkösd 

Márton, a Kulturális Központ 
igazgatója rámutatott, hogy a 
kiállított tárgyak közt igazán 
otthon érzi magát, a nagy-
szülői ház világát idézik, s 
bár alig 40 év telt el, a mai 
fiatalok főként már csak kiál-
lításokon találkozhatnak ve-
lük. Míg az idősebb generá-
ciók képviselőinek szeretett 
emlék, a teljes magyarság-
nak a kultúránk szerves ré-
sze, amit meg kell őriznünk. 
A kiállító egyesület elnöke, 
Gosztonyi Zoltán kapcsolód-

va az előbbi gondolatokhoz 
ráerősített, régen a minden-
napi élet részeként családon 
belül apák a fiaiknak, anyák 
a lányoknak adták át a külön-
böző technikákat. Ma már 

szakkörökben, táborokban 
és az elszánt kezdeményezés 
révén, a közeljövőben talán 
a felsőoktatás keretein belül 
lesz mód elsajátítani és meg-
őrizni a jövő generációinak. 

A tojásfestők, baba- és szőt-
tes készítők, csont- és fafa-
ragók, fazekasok és kosár-
fonók munkáit március 4-ig 
tekintheti meg a közönség 
Nagyatádon.

Minden napra egy Euró-
pa címmel tartottak fóru-
mot a kaposvári vállalko-
zóknak az EU-s pályázati 
lehetőségekről. 

A 19 állomásból álló or-
szágos fórumsorozat része-
ként a rendezvény szervezői 
csütörtökön a Somogyi Ke-
reskedelmi és Iparkamarába 
várták az érdeklődő vállal-
kozókat, ahol Dr. Tuka Ág-
nes előadásában átfogó ké-
pet kaphattak az EU kohézi-
ós politikájáról. Az EU 450 
régiójából a legszegényebb 

20 között szerepel tartósan 
a Dél-Dunántúli régió, már 
csak ezért is fontos, hogy 
az itt lévő vállalkozások 
tisztában legyenek a támo-
gatási lehetőségekkel. Az 
eddig elért eredményeik-
ről és az aktuális pályáza-
ti lehetőségekről a Széche-
nyi Programiroda kaposvá-
ri tanácsadója, Vida Anita 
informálta az egybegyűlte-
ket. Felhívta a figyelmet a 
források kihasználására és 
a futó pályázatok határide-
jére, a 2014-től 2020-ig tartó 

időszak végén járunk, fogy-
nak a pályázatok és hozzá 
felhasználható források. A 
programok közül kiemelte 
a pályakezdő fiatalok gya-
kornoki programjára igé-

nyelhető 100%-ban vissza 
nem térítendő támogatást, 
amire még 2020.03.31.-ig pá-
lyázhatnak a vállalkozások.

A fórumsorozatának pályá-
zatszakmai vezetője, Zámbo-

ri Bíró Tamás felmérésükre 
hivatkozva elmondta, hogy 
a magyar vállalkozásoknak 
még bőven van fejlődési lehe-
tőségük a források aktívabb 
kihasználása terén, ezért is 
nagyon fontos, hogy minél 
szélesebb körhöz jusson el 
az információ.

Kaposvári vállalkozókat informáltak 
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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
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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

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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Eric Muldoom
Boszorkánylovag (Ammerúnia)

A  végzetes Sötét Víz köze-
leg, és mindent bekebelez.  
A világ a végnapjait nyögi. 
Mindazokra a biztos halál 
vár, akik nem tudnak bebo-
csátást nyerni valamelyik 
Örökkévaló Városba. A gond 
csak az, hogy ezek sosem 
maradnak egy helyben, és 
még építőik, a gőgös elf urak 
is tanácstalanok, merre ke-
ressék őket.

Az emberek – az egykori 
elf rabszolganépek – sorsa végképp kilátástalan. 
Ilyen helyzetben fordulhat elő, hogy egy kitaszí-
tott boszorkánylovagot indítanak útnak, találjon 
meg és foglaljon el egy ilyen legendás örökvárost.

Fekete Kullgant épp a vesztőhelyre cipelik, így 
nincs túl sok választása: elvállalja a küldetést. Kull-
gan talán csak egy mocskos szájú félbarbár, de amint 
harcról van szó, felülmúlhatatlan. Fiatal ugyan, de 
az életet máris képes sötét humorral megélni, és 
önmagát is mély iróniával szemlélni. Vér és halál – 
ez a jelmondata. Magához veszi varázspengéjét, és 
hagyja, hogy az események magukkal sodorják. Úti-
társai is akadnak: a sziklaelf harcos, a titokzatos 
Medini lány, és a sötételf varázsló. Vajon megbíz-
hat bennük? Biztosan nem. Egyetlen dolog biztos: 
a túlélésért minden eszközt be kell vetnie.

Eric Muldoom regénye valódi klasszikus fantasy 
a kard és boszorkányság irányzatból. A kötet lapjain 
vakmerő hősökkel, mesebeli lényekkel, változatos 
helyszínekkel és meghökkentő kalandokkal talál-
kozunk. Gazdag képzelőerő, érdekes világ, sodró 
lendület és sok akció jellemzi. A dark fantasy egyes 
stílusjegyei éppúgy felfedezhetők benne.

KAPOSVÁR

Programok
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS 
VÁROSI KÖNYVTÁR
Február 15., péntek
17:00 Házasság Hete rajzpályázat 
díjátadó és kiállítás megnyitó
17:00 Keresztek, kápolnák, kálvári-
ák (Kaposvár)
Mayerné Bocska Ágnes és L. 
Balogh Krisztina vetítettképes 
bemutatója - Kaposvári METEOR 
TTE szervezésében
Február 21., csütörtök
18:00 „Fehér foltok Kaposvár tör-
ténetében”
Nagy Zoltán helytörténet-kutató 
előadása - Kaposvári Polgári Casi-
no és a Városszépítő Egyesület 
szervezésében
Február 20. szerda
17:00 Hartner Rudolf: Szubjektív 
című könyvének bemutatója
A nyugalmazott kaposvári főker-
tész munkásságának krónikája
A szerzővel beszélget Máyerné 
Bocska Ágnes, a Kaposvári Városz-
szépítő Egyesület elnöke
Február 22., péntek
17:00 Portugália
Dr. Mecseki László vetítettképes 
bemutatója - Kaposvári METEOR 
TTE szervezésében

EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS 
KÖZPONT
Február 18., hétfő
17:00 A kaposvári színház híres 
előadásai
Mester Béla kiállítása
Megnyitja: Kalmár Tamás szín-
művész
Február 19., 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)

Színház
SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA
Február 16., szombat
19:00 Csókos asszony – operett 
két felvonásban
A Pesti Művész Színház előadása

CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Február 14., csütörtök
10:00 Bartos Erika: BOGYÓ ÉS 
BABÓCA
Pöttöm előadás, Pöttöm előadás
14:00 Andersen: Hókirálynő
Németh Antal Színházművészeti 
és Kulturális Központ, G – bérlet
Február 15., péntek
10:00 Bartos Erika: BOGYÓ ÉS 
BABÓCA
Pöttöm előadás, Pöttöm előadás
14:00 Andersen: Hókirálynő
Németh Antal Színházművészeti 
és Kulturális Központ, F – bérlet
Február 16., szombat
19:00 Olt Tamás: KORAI MENY-
NYEGZŐ
Agóra stúdió, Stúdió előadás 
Bemutató!
Február 20., szerda
14:00 Olt Tamás: A koncert, avagy 
semmi sem tökéletes
Agóra színpad, Jókai I. bérlet
19:00 Olt Tamás: KORAI MENY-
NYEGZŐ
Agóra stúdió, Stúdió előadás
Február 21., csütörtök
14:00 Olt Tamás: A koncert, avagy 
semmi tökéletes
Agóra színpad, Jókai II. bérlet
19:00 Olt Tamás: KORAI MENY-
NYEGZŐ
Agóra stúdió, Stúdió előadás
Február 22., péntek
14:00 HELLÓ NÁCI
Agóra stúdió, Stúdió előadás
19:00 KissPista önálló estje: Csü-
törtököt mondok?
Agóra stúdió, Stúdió előadás
19:00 Fred Ebb & Bob Fosse: CHI-
CAGO
Agóra színpad, Kiss Manyi bérlet

Február 23., szombat
10:00 BOGARAK
Agóra stúdió, Pöttöm előadás
17:00 Gombos Péter: OSZTÁLYVI-
GYÁZZ!
Agóra stúdió, Stúdió előadás
19:00 Fred Ebb & Bob Fosse: CHI-
CAGO
Agóra színpad, Uray bérlet

ROXINHÁZ
Február 17., vasárnap
16:00 Dr. Bubó
Február 18., hétfő
19:00 Batang felé… - Ketten egye-
dül
Az előadásban Koltai Róbert lép 
ismét a Roxínház színpadára. 
A napjainkban játszódó törté-
netben Hubert és Alex két fura, 
magányos alak, kapcsolatuk egy 
nagyon izgalmas lélektani játék. 
Talán szokatlannak érezhetjük azt, 
hogy a betegségre, a demenciára 
megszabadulásként gondoljunk. 
Ehhez a Batang felé újszerű néző-
pontokat is ad. Súlyos témái elle-
nére sem egy elkedvetlenítő drá-
ma. Helyenként abszurd, helyen-
ként tragikomikus jelenetein 
nevetni is lehet.

Szabadidő
KAPOSSZENTjAKAbI 
MűVELőDÉSI HÁZ
Február 15., péntek
15:00-19:00 Rezgő kocsonya 
főzés és dermesztés nagyanyáink 
receptje alapján
Február 16., szombat
14:00-19:00 Szentjakabi Farsang, 
kocsonya kóstolóval

TÖRÖCSKEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Február 16., szombat
15:00-18:00 Családi Farsang

ZSELICI CSILLAGPARK
Február 16., szombat
13:30-15:30 Téli gyerekprogram a 
csillagvizsgálóban
A planetáriumban a téli égbolt 
csillagképeivel és a most látható 
bolygókkal ismerkedhetnek meg. 
Utána kézműves foglalkozáson 
apró ajándékokat, díszeket készí-
tenek – és közben a téli erdőről 
beszélgetnek.

NAGYATÁD

Programok
VÁROSI SPORTCSARNOK
Február 16., szombat
19:00 Városi Sportbál
Február 17., vasárnap
18:00 RKC – Bajai KSE
NBII férfi kézilabda meccs

NAGYATÁDI KULTURÁLIS 
KÖZPONT
Február 21., csütörtök
17:00 Gyógyuló sebeink – felis-
merni, elfogadni, elengedi
Dr. Béres András pszichoterapeu-
ta előadása

Nehéz perceink, fájdalmas idősza-
kaink nagy részét valójában koráb-
ban elszenvedett – talán feldolgoz-
hatatlan – lelki sérüléseink folya-
matos felszakadása, újraélése okoz-
hatják. Talán észre sem vesszük, de 
újra- és újra ugyanazokat a fájdal-
makat éljük át – az élmény, az érzel-
mek nem, csak a helyszínek, a körül-
mények és az emberek változnak. 
Tényleg nincs más választásunk, mit 
múltunk sérüléseiben vergődni? Mi 
a kiút? Igaz-e, hogy „megbocsájtok, 
de nem felejtek?” Létezik-e felétel 
nélküli elfogadás? Dr. Béres András 
pszichoterapeuta előadás.
Február 22., péntek
19:00 Nyeső Mari koncert
Az est vendége az Amazon 
Bloom.
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Hétről-hétre
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A hétvégén Pakson ke-
rült megrendezésre a Hé-
raklész fizikai felmérő 
verseny a kajak-kenusok 
U9-14-es korosztályának 
a Dél-Dunántúli és Al-
só-Duna régió szakosz-
tályainak részére. Több 
mint 400 versenyző vett 
részt rajta.

A Kaposvári Vízügyi Sport 
Club eredményei:
U12 fiú kajak:
4. Skobrák István
7. Szerencsés Domos
17. Tóth Bertalan
U13 fiú kajak:
3. Mándli Gellért
14. Müller Márton
U14 fiú kajak:

4. Ipolyi-Várkonyi Zétény
15. Mácsai Zsombor
U9 leány kajak:
11. Skiba Mila
U12 leány kajak:
10. Labant Luca
U13 leány kajak:
1.Faludy Réka
Edzők: Kohulák Anita, Hor-
váth Gergő, Faludy András

Remekeltek a Kaposvári  
Vízügyi SC fiataljai

Új helyszínen a kormányablak 
ügyintézés Nagyatádon

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Já-
rási Hivatal tájékoztatja Önöket, hogy az épületben 
végzett karbantartási munkálatok miatt, a Nagyatádi 
Járási Hivatal Kormányablak Osztályán (7500 Nagya-
tád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/a.) az ügyfélfogadás 2019. 
február 15. (péntek) napján szünetel. 

Ezt követően új helyszínen - 2019. február 18. (hét-
fő) napjától előreláthatólag 2019. március 8. (péntek) 
napjáig - a Kormányablak Osztály ügyfélfogadása a 
Járási Hivatal (Baross G. u. 5.) 2. emeletén, valamint 
a hivatal előtt lévő parkolóban üzemelő Mobil Kor-
mányablak Buszban történik.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)

A fiatal festőművész képein vegyíti a kubista és pop art festészet stílusjegyeit, a geomet-
rikus formákat nagy dekoratív színfoltokkal tompítja. A képeket Tóth Krisztina Vonal-
kódok című novellás kötete ihlette, melyeket március 3-ig tekinthet meg a közönség.

Bognár Zsolt festőművész  
Vonalkódok című kiállítása az Együdben

Újabb jelmezes képek érkeztek
Pelőcz Patrik és Dominik 

Kaposvárról, Kurucz Zétény 
Kaposmérőből farsangolt 
már. Továbbra is várjuk ol-
vasóink gyerekeinek, uno-
káinak jelmezes fényképét a 
kaposvar@szuperinfo.hu-ra.

ADÓtraffipax: 7. hét
A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 7. héten is folytatja a nem kommunikáló pénz-
tárgépek ellenőrzését. Továbbá a Valentin-naphoz kapcsolódóan vizsgálatokra számíthatnak a 
virág-, édesség- és ajándékárusok, a pizzériák is kiemelten számíthatnak ellenőrzésekre, mind a 
bizonylati fegyelem, mind pedig az alkalmazottak bejelentése szempontjából.
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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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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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A cégek negyede semmit nem tett  
a GDPR alkalmazásáért
n Immár nyolc hónapja, tavaly május 25-e óta ha-
tályos az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR, de 
a cégek negyede még mindig nem foglalkozik vele 
– derül ki a Fellowes által megrendelt kutatásból.

Tavaly májusban alapja-
iban változott meg a cégek 
adatkezelési kötelezettsége, 
egy éve gyakorlatilag nem 
lehetett szakembert talál-
ni a szabályrendszer testre 
szabására és alkalmazására.

Mára jelentősen lanyhult 
a GDPR iránti érdeklődés, de 
ennek nem az az oka, hogy 
minden cég eleget tett köte-
lezettségeinek, sőt.

Sokan milliós bírságok-
kal riogattak és brutális dí-
jazásért vállalták a cégek 
felkészítését, s ettől meg-
rettentek a vállalkozások.  
akár néhány tízezer forint 
értékű beruházással már so-
kat tehet a cég a biztonsá-
gért– mondta a papíralapú 
adatvédelemmel foglalkozó 
Fellowes ügyvezető igazga-
tója, Kreutz László.

Sok cégnél akár a fe-
lesleges iratok felkutatá-
sa és megsemmisítése is 
elegendő lehet a GDPR 
kompatibilitáshoz.

Ha mást nem is tesz a 
cég, az iratok között érde-
mes nagytakarítást végez-
ni, szelektálni, selejtezni és 
ezeket biztonságosan meg-
semmisíteni. Ez nem légből 

kapott tanács. A cégek tö-
megével állnak neki ugyan-
is kinyomtatni mindenfajta 
dokumentumot, így elekt-
ronikusan küldött számlát, 
életrajzokat, szerződéseket, 
majd ezeket beszórják egy-
egy irattartóba.

A cégek 79 százalékánál 
papíralapú iratkezelés zaj-
lik, tehát túlzás nélkül állít-
ható, hogy bokáig gázolnak 
a GDPR-nek nem megfelelő-
en tárolt dokumentumok-
ban. Ezeket mindenképpen 
érdemes szortírozni és a fe-
lesleget megsemmisíteni.

Hasonló eljárást kellene 
alkalmazni az elektroni-
kus adatoknál is, ez azon-
ban nem egyszerű feladat.

Hiszen egy emailen kör-
beküldött önéletrajz vagy 
szerződéstervezet már je-
lentős adatkezelési aggá-
lyokat vet fel, nem beszél-
ve az egyszerű excel-táblá-
ban tárolt vásárlói listákról, 
ügyfélkapcsolatokról.

(forrás: origo.hu)

n Az Európai Parlament 
képviselői azt szeretnék, 
ha egyszerűbb lenne re-
gisztrálni a .eu domain 
nevet és egyre több vál-
lalat használná azt.

A .eu felső szintű domain a 
nyolcadik legnagyobb az in-
terneten. Az Európai Parla-
ment által elfogadott új sza-
bályok célja, hogy lazítson a 
.eu domain regisztrációjához 
szükséges jelenlegi alkalmas-
sági kritériumokon. Ezzel még 
több állampolgár élvezheti en-
nek az előnyeit, főként a fiata-
lok, de szervezetek, nagyobb 
cégek, kis- és középvállalatok 
vagy civil szervezetek is.

Ha viszont a domain neve 
rágalmazónak, rasszistának 

vagy a közbiztonsággal, kö-
zérdekkel ellentétesnek bi-
zonyul, be kell zárni. „Hi-
szem, hogy a domain név a 
digitális egységes piac segít-
ségére lehet azzal, hogy erő-
síti az online európai iden-
titást és támogatja a határo-
kon átívelő együttműködé-
seket online is. A döntéssel 
erősebb kritériumokat fogal-
maztunk meg, amelyekkel 
blokkolni lehet a veszélyes-
nek ítélt honlapokat, ezzel is 
egy újabb jogállamisági ga-
ranciát biztosítva” – mondta 
el Fredrick Federley (liberá-
lis, svéd) jelentéstevő.

Ki kérelmezhet .eu-t?
– európai állampolgá-

rok, tartózkodási helytől 
függetlenül

– harmadik országbeli ál-
lampolgárok, akik valamely 
uniós tagállamban tartóz-
kodnak, vagy olyan harma-
dik országban, amely tagja 
az Európai Gazdasági Tér-
ségnek (EGT)

– vállalatok, amelyeket 
valamely uniós tagállam-
ban alapítottak, vagy olyan 
harmadik országban, amely 
tagja az EGT-nek

– szervezetek, amelyeket 
valamely uniós tagállam-
ban alapítottak, vagy olyan 
harmadik országban, amely 
tagja az EGT-nek

Az uniós állampolgárok-
nak a .eu domain egy olyan 
hely lehet a kibertérben, 
ahol fogyasztói és szemé-
lyiségi jogaikat az európai 
szabályoknak és irányel-

Egyszerűbb lesz a .eu domain  
nevek regisztrációja



2019. február 14.     Kaposvár és körzete Szuperinfó 5

Karrier-Oktatás

Rakodógépkezelőt
felvesz Kaposvári cég 

azonnali kezdéssel

Elvárások:
• gyakorlat 
• OKJ-s bizonyítvány 
•  rugalmas, precíz 

munkavégzés
• terhelhetőség
• B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• béren kívüli juttatások
• állandó, stabil munkahely
•  Kaposvár és környéki 

munkavégzés

 Jelentkezni lehet: 
06-20/ 965-6782 25

58
30

 OKJ-s bizonyítvány 
  rugalmas, precíz 

 B kategóriás jogosítvány
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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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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 HÁDA kaposvári üzletébe
RUHÁZATI  ELADÓT

Munkavégzés helye:  Irányi D. u.  2. (Somogy Áruház emeletén) 

ÁllÁsleHetőség!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a  kaposvar@hadakft.hu 
e-mail címen,  vagy személyesen az üzletekben.

KERESÜNK.
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AM DASZK 
Móricz Zsigmond 

Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Kaposvár

OM azonosító: 036410

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. • Tel./fax: 82/510-207
E-mail: mgszki@vipmail.hu • Web: www.mezgaz.hu

Jelentkezési lapok honlapunkról letölthetők:
www.mezgaz.hu/dokumentumok

2019-ben induló felnőttképzéseink:

Aranykalászos gazda 
80 órás növényvédő

Növényvédő megújító
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A Genius 99 
Ingatlanközvetítő iroda 

értékesítő
kollégát keres teljes 

munkaidős állásra fix alapbér 
és jutalékos rendszerben.

Fényképes önéletrajzát várjuk a 

munka@genius99.hu 
e-mail címre.
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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.

25
18

16

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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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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veknek megfelelően védik. 
A vállalatoknak a .eu honla-
pok segítenek megerősíteni 
jelenlétüket és láthatóságu-
kat az interneten, mind az 
uniós egységes piacon belül, 
mind a világpiacon – olvas-
ható az Európai Parlament 
közleményében.

(forrás: uzletem.hu)
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Apró

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.

A jól  
irányzott  
hirdetés
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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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színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia!

Lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

Bodó Gábor, 06-30-2277-082 • www.palatetok.hu

www.facebook.com/palatetok

PALATETŐK 
bontás nélküli 

FELÚJÍTÁSA

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

•  ingatlanközvetítés
•  értékbecslés
•  hiteltanácsadás
•  banki egyezség
•  adósságkezelés 24
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ADÓSSÁGRENDEZÉSBEN  
SEGÍTSÉG KELL?
HÍVJON MINKET BIZALOMMAL!
Egy telefont megér!
30/956-3959

25
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Tel: 30/747 7976

Kiváló minőségű 

ÉTKEZÉSI és 
LÉALMA 

kedvező áron, igény 
szerint házhoz szállítva. 

INGATLAN

Balaton déli partján 20 éve működő fa új-
ságos pavilon eladó vagy kiadó akár céggel 
is. Jól bejáratott, teljes felszerelessel, pénz-
tárgéppel, kipakolási lehetőséggel. Tel.: 06-
20/489-1001

*57813*

Észak-Nyugai városrészen 184nm-es. 
5 szoba nappalis, cirkós, vegyes tüzelé-
sű kazánnal, melléképülettel, családi ház 
eladó! Telek 600nm-es telekel. Ár:24MFt 
Tel.:30/389-4739

*58651*

Igalban iker-családi ház, hőszigetelt eladó!-
Tel.:30/336-9776

*58446*

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

*23767*

Kaposvár Baross Gábor utcában, 77nm-es, 
2 szobás, nappalis, cirkós, tégla felújított la-
kás, plusz garázzsal eladó! Ár: 18,5MFT ga-
rázs: 1,950MFt Tel.:30/389-4739

*58650*

Kaposvár Benedek Elek utcában, 60nm-es, 
2 szoba, lamináltparkettás, konyha, előszo-
ba járólapos, tégla, gázos, új fa nyílászárók-
kal családi ház eladó! Melléképülettel és 
3600nm telekkel. Ár: 15,8MFt Tel.:30/389-
4739

*58647*

Kaposvár Zaranyi lakótelepen 64nm-es, 
magasföldszinti, 2,5 szobás, ház közpon-
ti fűtéses, igényesen felújított lakás + ga-
rázzsal eladó! Ár: 15,5MFt Garázs: 1,5MFt 
Tel.:30/389-4739

*58648*

Kaposvár-Donner 2 önálló lakrészes, 2 ga-
rázsos ikerház eladó 14,9 mFt  Tel.szám: 
+36 70 411 4644

*58482*

Kaposvár-Donner 80 m2-es teljesen fel-
újított családi ház eladó 23,9 mFt  Tel.szám: 
+36 70 411 4644

*58484*

Marcaliban 120 m2-es, felújított csalá-
di ház eladó 17 mFt Tel.szám: +36  70 411 
4644

*58485*

Nagybajomban 2 szobás, jól állapotú, ve-
gyes falszerkezetű parasztház  eladó: 5,5 
mFt Tel.szám: +36 70 411 4644

*58479*

ALBÉRLET

Kaposváron József Attila utcában, 1 szo-
ba nappalis, igényesen bútorozott, cirkós la-
kás kiadó! Ár: 120EFt+rezsi, valamint 2 havi 
kaució! Parkolás az udvarban! Tel.:30/389-
4739

*58655*

Kaposváron két szobás, magasföldszin-
ti bútorozott, tégla-gázos lakás kiadó! 
Ár: 75EFt+rezsi, valamint 2 havi kaució! 
Tel.:30/389-4739

*58652*

ÜZLET, IRODA

Kaposvár-Belváros 1920 m2-es 
iroda+raktár + szoc.helyiségek kiadó 250 
eFt/hó Tel.szám: +36 70 411 4644

*58480*

GÉP- SZERSZÁM

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

*54182*

HÁZTARTÁSI GÉP

Használt, 10 évnél nem régebbi, akár hibás 
mosógépét megveszem. Tel.:70/323-1957

*52764*

JÁRMÛ

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

*54184*

Volkswagen bóra 1,6 benzines eladó 2éves 
műszakival!Érd.:30/916-5879

*58330*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*92093*

Autókölcsönzés! Keresse megbízható bé-
rautóinkat, rövid vagy hosszú távra. Korrekt 
áron kedvező feltételekkel. T: 06709459211

*58853*

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

*55778*

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

*46949*

Méretre 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.

*55416*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghá-
lók februárban 50%-os kedvezmény-
nyel, nyugdíjasoknak +10%. Tel: 06-
20-500-8185

*57817*

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

*81170*

Parkettázást, hajópadlózást, csiszolást vál-
lalok! Tel.:30/336-9776

*58100*

ÁLLÁS

Acélszerkezet-gyártáshoz keresek MEO-
st komlói munkahelyre. Hunpub Kft., 06-
30/474-1952

*54487*

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.-

*55499*

Építőiparban jártas szakembereket kere-
sek Sopron környéki munkákhoz. Érd.: +36-
30/872-0564 (Komplett Bau Kft.).

*55042*

Gyere és dolgozz 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.-

*55503*

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autószerelő, villany-
szerelő munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fizetés, ca-
feteria, szállás, munkába járás, haza-
utazási támogatás, bérelőleg. Tel.: 06-
70/415-9021 -JOBmotive Kft.-

*56074*

Kamionsofőrt felveszünk belföldi fuva-
rozásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft. 06-
20/394-4783

*57820*

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

*50260*

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*

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

67 éves független falusi férfi társat keres, 
aki hozzá költözne!Tel.:06/20/314-5412 es-
te

*55872*

69 éves káros szenvedélyektől mentes öz-
vegyember, társat keres, együttélés céljá-
ból. Ha egy kissé molett vagy, az nem aka-
dály! Tel.:70/422-2410

*54947*

VEGYES

Dunnákat, párnákat 23.000 Ft/kg-
ért, örökséget hagyatékból, ócskava-
sat vásárolok. Ingyenes kiszállás! 06-
20/253-7010

*58667*

Költözés miatt, szekrénysorok, heve-
rők, gáztűzhely, hűtőszekrény eladó!-
Tel.:20/341-7614

*57867*
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Egészség

Kos
Nem szereted, ha főnököd utasításokat ad neked, megtörténhet, 
hogy nyíltan is kimondod, hogy nem helyesled a döntéseit. Ez elég 
ok arra, hogy összevesszetek, de tudnod kell, hogy Te leszel a 
vesztes. A magánéleted nagyon felpezsdülhet, de túlságosan is 
feszült a levegő
BiKa
Vágysz már egy kis pihenésre, szükséged van a szabadságra! Kérj 
a munkahelyeden néhány napot, s menjetek el kedveseddel egy 
kisebb kirándulásra! Talán a legjobb, ha együtt döntitek el, hogy 
hová mentek, a lényeg, hogy együtt legyetek pár napot. Fontos, 
hogy legyen alkalmatok aktív és passzív pihenésre is.
iKreK
Ha megfelelő útmutatást kapsz a felettesedtől, akkor kifogásta-
lanul és hatékonyan dolgozol. Bár lehetnek olyan napjaid, amikor 
szinte egyáltalán nem tudsz odafigyelni arra, amit csinálsz. Most 
is szétszórtabbá válhatsz, komoly erőfeszítésedbe kerülhet, hogy 
összeszedd magad. 
ráK
Tanulékony hangulatban vagy, sikerrel leshetsz el, néhány hasz-
nos trükköt! Ez naprakészebbé, felkészültebbé tehet, s az önbi-
zalmadat is megerősítheti! Megtörténhet, hogy munkatársaid 
megpróbálják kihasználni a jóindulatodat, - jobb, ha ezt időben 
észreveszed! 
oroszlán
Ellenállhatatlan vágyat érezhetsz, hogy pontos útmutatást kérj 
a felettesedtől, úgy érezheted, hogy tisztábban kellene látnod a 
feladataidat. Ez jó taktika, - főnököd is látja, hogy érdekel a mun-
kád! A magánéletedben sok, színes programra vágysz, amelyeket 
családoddal osztanál meg.
szűz
Fontos, hogy nívós körülmények között dolgozhass, a kilátástalan 
robot letörheti a kedvedet. Úgy érzed, hogy túl sok a követelmény 
a munkahelyeden, de nem becsülik meg a munkádat. A magá-
néletedben sok érzelemre és romantikára vágysz, - fontos lesz a 
szerelmi kapcsolatod.

Mérleg
Vedd elő a tanulékonyságodat és a nyitottságodat, ez lehet a kul-
csa a sikereidnek! Jól dolgozol, és hajlandó vagy arra is, hogy új 
területeken próbáld ki magad. A magánéletedben sok kapcsola-
tod válhat aktuálissá, különösen a barátságaid kerülnek előtérbe. 
Hívd fel a régi barátokat, akikről mostanában nem hallottál.
sKorpió
Szívesen bővítenéd szakmai tudásodat, felettesednek is tetsze-
ne, ha látná, hogy érdekelnek a fejlődési lehetőségek. Kiderülhet, 
hogy van olyan képzés, amely nagyon is testhezálló számodra. A 
magánéletedben makacsabb hangulatban lehetsz, az alkalmaz-
kodás nem megy könnyen számodra.
nyilas
Fontos, hogy a kapcsolataid harmonikusan működjenek, a mun-
kában akkor tudsz hatékonyan dolgozni, ha jó légkör vesz körül. 
Gondozd igényesebben a munkakapcsolataidat! Ha ügyes vagy, 
akkor jó lehetőségeket kaphatsz az előrelépésre. A magánéleted-
ben szenvedélyessé válsz, ezt jól kamatoztathatod a párkapcso-
latodban.
BaK
Nyitottan fogadod felettesed útmutatását, s ezzel a saját munká-
dat teszed könnyebbé! Jó, ha látja, hogy érdekel a munkád. Ez le-
het az előrejutásod kulcsa! A magánéletedben több feszült helyzet 
is előfordulhat. A veszekedések hátterében a fáradtságod állhat
Vízöntő
Friss aggyal látsz neki a munkahelyi feladatoknak, kreatívan 
kezeled a problémákat is! Esélyed nyílhat arra, hogy változtass a 
napi rutinodon. Rájöhetsz, hogy miként tehetnéd sokkal könnyeb-
bé a saját dolgodat, hatékonyabbá a munkádat. Sok izgalmas, új 
feladattal találkozhatsz, amelyek inspirálhatnak, - hozzájárulhat-
nak a szakmai fejlődésedhez.
HalaK
Céltudatos vagy, szinte az élet minden területén. A munkahelye-
den most képes vagy fanatikusan dolgozni, érzed, hogy könnyeb-
ben juthatsz előre! Óriási elvárásokkal rendelkezel önmagaddal 
szemben, de gondot jelenthet, hogy a munkatársaidat is bele 
szeretnéd kényszeríteni a feszített tempóba!

HOROSZKÓP forrás: harmonet.hu

VÉRADÁS
02.19. 08:00-15:00  
Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 
1. Kórház-Vérellátó

02.19. 09:00-13:00  
Kaposvár Szent I. 14/C. Megyei 
Rendőr-főkapitányság

02.20. 14:30-17:00  
Kaposvár, Somssich Pál utca 
8. Duráczky József Óvoda, 
Általános Iskola

02.21. 13:30-16:00  
Kaposvár, Kanizsai u. 67. II. 
Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola

02. 22. 14:00-16:30  
Kaposvár, Füredi út 99. 
Praktiker barkácsáruház

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 
Aranyszarvas Gyógyszertár
Kossuth L. u. 24.
02.14. Csütörtök 18:00 - 20:00
02.15. Péntek  18:00 - 20:00
02.16. Szombat 12:00 – 14:00
02.17. Vasárnap 08:00 – 12:00
Szent István Gyógyszertár
Korányi S. u. 4.
02.18. Hétfő  18:00 – 20:00
02.19. Kedd  18:00 – 20:00
02.20. Szerda  18:00 – 20:00
02.21. Csütörtök 18:00 - 20:00
02.22. Péntek  18:00 - 20:00
02.23. Szombat 12:00 – 14:00
02.24. Vasárnap 08:00 – 12:00
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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%

25
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Fülbelövés-füllyukasztás újszülött kortól

www.fulbeloveskaposvar.huSZALON | Széna utca 14. | Tel.: +36 30 394 2389
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Keresse lapunkat  
az interneten is:

www.szuperinfo.hun A régi Csepel Autógyár nyugdíjas dolgozói hosz-
szú évek óta visszajáró vendégei a nagyatádi gyógy-
fürdőnek. Minden év elején összejön a nyugdíjas 
kollektíva Szigetcsépen és meg sem állnak Nagya-
tádig, hogy 1 egész hetet közösen eltöltsenek ked-
venc üdülőhelyükön. 

A nagyon kedves és ven-
dégszerető nagyatádiak és a 
fantasztikus termálvíz mi-
att jár ide évről évre a csa-
pat – mondja Kovács Róza, 
aki közben palackját tölti a 
gyógyfürdő előtt lévő for-
rásnál. Közben megérkezik 
Szabó Lajos, helyi nyugdí-

jas, akitől azt is megtudhat-
juk, miért is érdemes inni 
a forrás vizéből. „A vesére, 
gyomorra és szívre is jó ha-
tással van, meggátolja a sa-
vasodást.” Neki 10 liter a heti 
adagja a gyógyvízből, ami-
ért rendszeresen biciklijével 
érkezik.

A nagyatádi gyógyvízben 
megmártózni és abból 
inni is hasznos

A nagyatádi termálvizet 1906 óta használják fürdő-
zésre. Az ivókúrára is alkalmas vizet az ország legjobb 
gyógyvizei közt tartják számon. A termálvizet a nátri-
um-hidrogénkarbonátos vizek közé sorolják, melynek 
összes oldottásványianyag-tartalma literenként 1424 
mg. Kitűnően alkalmas reumatikus betegségek, ízü-
leti panaszok gyógyítására, törések utáni rehabilitá-
cióra, nőgyógyászati panaszok és gyomorbántalmak 
kezelésére. Ivókúrára gyomorsavtúltengés, emésztési 
zavarok, epebántalmak, székrekedés esetén ajánlott, 
ezek mellett azonban bárki fogyaszthatja.
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Kedden délután már 4. al-
kalommal adhattak számot 
az Európai Uniós tudásukról 
a kaposvári II. Rákóczi Ferenc 
általános iskola felsős tanulói. 
A 8 induló csapat diákjai osz-
tályonként 4 fővel képvisel-
tették magukat az izgalmas 
vetélkedőn, aminek a végén 
mindenki nyertesnek érez-
hette magát. A Europe Direct 
Tájékoztató Központ ajándék-
csomagjaiból minden részt-
vevő kapott és a vetélkedő fő 
célja is teljesült; jó hangulat-
ban, csapatmunkával közö-
sen eltöltött értékes idő, ami 

alatt bővítették tudásukat a 
nebulók.  Laki Piroska tanár-
nő elkötelezett szervezője a 
most már hagyományosnak 
nevezhető rendezvénynek, 
évről évre új kihívások elé ál-
lítja a csapatokat, a kitalált fel-
adatok a gyerekek érdeklődé-
si köre mentén szerveződnek. 
A vetélkedőt a csapatok egy 
puzzle kirakásával kezdték, 
amin fontos információkat 
találhattak a további felada-
tok megoldásához, emellett 
a jó szerepléshez hozzájárult 
a történelem és osztályfőnöki 
órákon tanultak.

Sokat tudnak a Rákóczis diákok az EU-ról,  
avagy vetélkedő, ahol csak nyertesek vannak

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!

HOZZÁVALóK:
2,5 kg kocsonyahús (köröm, csülök, bőr, fül, farok - nagyon fontos, hogy tegyünk 
bele bőrt és fület, mert ettől fog jól megkocsonyásodni), fél szál füstölt kolbász, 
3 szál sárgarépa, 2 szál fehérrépa, 2 fej vöröshagyma, 1 kisebb zeller, 3 fej fok-
hagyma, 1 zöld hegyes erős paprika, 1 babérlevél, 15 szem egész feketebors, ízlés 
szerint só, főtt tojás a díszítéshez

ELKÉSZÍTÉS
Elkészítés: A húsokat alaposan megmosom, és egy lábasban - annyi vízzel, hogy 
ellepje - felteszem főni. Ha felforrt, folyamatosan lehabozom, és mikor már szép 
tiszta a leve, hozzáadom a kolbászt, a megpucolt zöldségeket, a fokhagymát, a 
borsot, a babérlevelet, sózom, és fedő alatt - éppen, hogy csak gyöngyözzön - 4 
órát főzöm. A levét néha forró vízzel utántöltöm, de mindig csak annyit, hogy pont 
ellepje.
Négy óra elteltével, kiszedem a húsokat, ha kihűlt, alaposan kicsontozom, tányér-
okba egyenlő arányban szétosztom a zöldségekkel és a főtt tojással együtt, majd 
egy szűrő segítségével felöntöm a lével.
Ha kiporcióztam, kiteszem a teraszra, és ha szépen megkocsonyásodott, frissen 
facsart citromlével, almaecettel vagy ecetes tormával kínálom. Jó étvágyat!
Kedvenc téli csemegém, reggelire, ebédre, vacsorára és nasi helyett is!

(forrás: mindmegette.hu)

Kocsonya kolbászosan, 
zöldségesen


