
KAPOSVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. március 14., XXIII./10.

Keresse  
Karrier-Oktatás  
mellékletünket 
a 4-5-6. oldalon!

KAPOSVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2019. február 14., XXIII./6.

Karrier-Oktatás 
a 4-5. oldalon!

Emlékek a múltból, érték a jelennek, feladat a jövőnekSomogy 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 fi atalok 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 fi aiknak, 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 fi gyelmet 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 fi atalok 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 telefonszámonhétfőtől 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 telefonona 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 jelentAmit 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

• SZOBAASSZONYJelentkezés önéletrajz  megküldésével a  sales@hotelsungarden.hu  email címen.

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

•	 Elektronikai	termékek	összeszerelése•	 Gyártósorok	kiszolgálása•	 Automata	beültető	gépsorkezelése

Elvárások:
•	 Általános	iskolai	végzettség•	 Több	műszakos	munkarendvállalása

•	 Álló-ülő	munka	vállalása

Amit kínálunk:•	 Ingyenes	buszjárat	vagy	munkába	járás	támogatása•	 Professzionális	munkakörülmények•	 Béren	kívüli	juttatások•	 Munkavállalóinknakbalesetbiztosítás
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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f acebook .com/
szuper in fo . kaposvar

Lapozzon bele a
Szuperinfóba 

már a facebookon is!

TAVASZI AJÁNDÉK A SZUPERINFÓTÓL

1-et � zet 2-őt kap lakossági 

APRÓHIRDETÉS AKCIÓ!
VÁLASZTHATÓ KEDVEZMÉNY:

1 feladott hirdetés 2 alkalommal jelenik meg vagy

2 hirdetést ad fel egyszerre  50-50% kedvezménnyel
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Domány Sándor  
kiállítása Nagyatádon

Március 6.-án nyílt meg 
Domány Sándor festőmű-
vész kiállítása a Nagyatá-
di Kulturális Központban, 
a kiállításra a művész olaj és 
akvarell képekkel érkezett, 
amik március 31-ig tekinthe-
tők meg a kiállítóteremben. 
A Balatonbogláron élő és al-

kotó művész a 90-es évek vé-
gén fül-orr-gégészként prak-
tizált, 1998-ban praxisát tel-
jesen feladta, hogy csak a 
festészetnek szentelje az éle-
tét. A vitorlázás és a Bala-
ton nagy kedvelője, képein 
ezek a motívumok sokszor 
visszaköszönnek.

Csákók, vidámság, kisdiákok 
Tanítóikat ünnepelték a kaposvári alsósok

Idén először, hagyomány-
teremtő szándékkal rendez-
ték meg a Tanítók Napját. Az 
országos programból Kapos-
vár sem maradt ki, kedd dél-
ben alsó tagozatos diákokkal 
és a Kaposvári Egyetem hall-

gatóival telt meg a Kossuth 
tér. A magyar nyelvű tanító-
képzés elindulásának 150. év-
fordulója alkalmából indult 
kezdeményezés célja a tanítói 
hivatás középpontba állítá-
sa, társadalmi megbecsülése.

Kedves Alsósok!
Nekem két kedvenc tanítóm is volt, akiket soha nem 

felejtek, Jutka néni és Mariann néni még Kaposváron 
a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanítottak. Emlék-
szem az arcukra, a mozdulataikra, a hangjukra, élénken 
élnek bennem a bátorító és dicsérő szavaik és persze a 
délutáni közös foglalkozások, focizás a hátsó udvaron, 
vagy a marionett bábcsoport próbái. 

Ha Nektek is van kedvenc tanítótok, osszátok meg 
velünk ki ő és miért különleges a számotokra. Mesélje-
tek történeteket róla, az együtt töltött időről, küldhettek 
fényképet is. Az írásaitokat és a képeket az újságunkban 
és facebook oldalunkon közzétesszük, hogy mások is 
megismerhessék őket.

Küldhetitek e-mail-en a kaposvar@szuperinfo.hu-ra, 
vagy személyesen is leadhatjátok a Kaposváron a Teleki 
u. 7. szám alatt lévő irodánkban.

Fotó: Györke József
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KAPOSVÁR

Programok
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS 
VÁROSI KÖNYVTÁR

 Március 18., hétfő
10:00 Baba-Mama Klub Béres Eri-
kával

 Március 19., kedd
17:30 KERESZTREJTVÉNYEK
Hajdú Mónika fotókiállítás meg-
nyitója
A művésszel Lieber Erzsébet kép-
zőművész beszélget.
A kiállítás április 10-ig tekinthe-
tő meg.

 Március 21., csütörtöktől
INTERNET FIESTA 2019
Könyvtár – Kommunikáció – Inter-
net

 Március 22., péntek
17:00 Ifj. Lőrincz Ferenc építész, 
fotógráfus előadás a Víz világnap-
ja alkalmából.
Ifj. Lőrincz Ferenc szabadú-
szó fotóriporter Sport (egye-
di), valamint Természet és tudo-
mány (egyedi) kategóriában első 
díjat nyert a 37. Magyar Sajtófotó 
Pályázaton.

EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS 
KÖZPONT

 Március 18., hétfő
17:00 Miniatűrők kerámiából
M. Östör Ágota kiállítása
A kiállítást megnyitja és az alkotá-
sokat bemutatja az alkotó

 Március 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)

BACH MINDENKINEK FESZTIVÁL

 Március 21., csütörtök
14:00 Zenei vetélkedő Bach éle-
téről, munkásságáról általános és 
középiskolásoknak
Kaposvári Református Egyházköz-
ség Gyülekezeti Háza, Kaposvár, 
Kossuth L. u. 37.
17:00 Bach mindenkinek hang-
verseny
Liszt Ferenc Zeneiskola, Kossuth 
L u. 21.
Közreműködnek: Liszt Ferenc 
Zeneiskola hangszeres és éne-
kes növendékei, Mikrokozmosz 
Alapfokú Művészeti Iskola társas-
tánc csoportja, Vikár Béla Vegyes-
kar, Zenekedvelők Kórusa, Kardos 
Kálmán – zongora, Lukácsi Enikő 
– ének, Pallós László – cselló, Vig 
Margit – hegedű, civil szervezetek 
képviseletében versmondók

 Március 22., péntek
14:00 Bach zenéjével a gyógyu-
lásért
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kapos-
vár, Tallián Gy. u. 20-32.

Közreműködik a Liszt Ferenc 
Zeneiskola növendékei
15:00 A Kaposvár Helyőrségi 
Zenekar térzenéje Bach műveiből
Karnagy: Major András
Sétáló utca Megyeháza előtti sza-
kasza, Kaposvár, Fő u. 10.

RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
PROGRAMJA
Március 19., kedd
17:00 Alkotó Ember – Az igazi 
Mednyánszky
Előadó: Dr. Gáspár Ferenc Kapos-
vár Díszpolgára
Helyszín: Rippl-Rónai Emlékház

 Március 20., szerda
11:30 FEJEDELMI KINCSEK
Időszaki kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Pataki Tibor 
a Magyar Nemzeti Bank Készpénz-
logisztikai Igazgatóság vezetője
Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum

NYEGZŐ
Agóra stúdió, Stúdió előadás
Március 20., szerda
10:00 Bartos Erika: BOGYÓ ÉS 
BABÓCA
Pöttöm előadás, Pöttöm előadás
15:00 Olt Tamás: KORAI MENY-
NYEGZŐ
Agóra stúdió, Stúdió előadás
19:00 Olt Tamás: KORAI MENY-
NYEGZŐ
Agóra stúdió, Stúdió előadás
Március 21., csütörtök
10:00 Bartos Erika: BOGYÓ ÉS 
BABÓCA
Pöttöm előadás, Pöttöm előadás

Rendezvény
XL. SOMOGYI LEVÉLTÁRI NAP
Március 19., kedd
10:00 Az 1948/49. évi forradalom 
és szabadságharc somogyi emlé-
kezete
Helyszín: Somogy Megyei Önkor-
mányzat Díszterme
Levezető elnök: Süli Attila PhD, 
kutató főtiszt
HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um Hadtörténeti Intézet
Köszöntő

KAPOSVÁR INKUBÁTORHÁZ

 Március 19., kedd
17:00 Domján Gábor: Agykontroll 
ismertető előadás
Egészségjavítás, alvás-zava-
rok megoldása, tanulás, emléke-
zés, fejfájás és migrén elmulasz-
tása, kreativitás-fejlesztés, és még 
sok más.

ERDŐK HÁZA 
LÁTOGATÓKÖZPONT

 Március 21., csütörtök
Tájképek kiállítás megnyitó
Válogatott hazai és külföldi tajké-
pek kiállítás megnyitója, korláto-
zott létszám miatt, előzetes beje-

lentkezés szükséges.
 Március 22., péntek

10:00 Víz Világnapi környezetvé-
delmi vetélkedő
Iskoláscsoportokat hívunk a ren-
dezvényre, ahol a diákok össze-
mérhetik a környezettel és termé-
szettel kapcsolatos tudásukat. A 
program 10.00 - 11.30 között zaj-
lik, korlátozott létszám miatt, elő-
zetes bejelentkezés szükséges.

SZIÁGYI ERDÉSZETI  
ERDEI ISKOLA
Március 21., csütörtök
10:00 Erdők Nemzetközi Napja
Tanösvény túra interaktív játékok-
kal iskolás korú gyermekeknek. 
Az erdő szintjei és lakói, az erdő 
életközösségeinek bemutatása. A 
program 10.00-16.00 óra között 
zajlik, korlátozott létszám miatt, 
előzetes bejelentkezés szükséges.
Március 22., péntek

09:00 Víz Világnapjának megün-
neplése Lutra országa
Emlékezés - előadásokkal, interak-
tív feladatokkal - a természethez 
köthető, jeles márciusi napokra. 
A program 9-16 óra között zajlik, 
korlátozott létszám miatt, előzetes 
bejelentkezés szükséges.

DESEDAI KALANDERDŐ

 Március 21., csütörtök
10:00 Erdők Nemzetközi Napja
Vezetett séták az arborétumban, 
kézműves foglalkozás, íjászat, lég-
puska lövészet, ismerkedés az 
erdő élővilágával. A program 9.00-
13.00 óra között zajlik, korlátozott 
létszám miatt, előzetes bejelent-
kezés szükséges.

MESZTEGNYŐI ÁLLAMI ERDEI 
VASÚT
Március 22., péntek
10:00 A „Víz Világnap”-jának 

 Március 23., szombat
10:00 Kölyök Múzeum – Én a 
somogyi huszár interaktív módon
Máj Péter hagyományőrző csalá-
di programja
Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum
Március 23., szombat
14:00 Desedai Panoráma – Mitoló-
giai alakok a nagyvilágból
Előadó: Üst Norbert kiállítóhelyi 
koordinátor
Helyszín: Fekete István Látogató-
központ

Színház
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Március 16., szombat
19:00 Németh Ákos: MÜLLER TÁN-
COSAI
Agóra Stúdió, Stúdió előadás
Március 19., kedd
11:00 Shakespeare – Winfield – 
Long – Singer: S.Ö.R.
Agóra stúdió, Stúdió előadás
14:00 Andersen: Hókirálynő
Németh Antal Színházművészeti 
és Kulturális Központ, M-bérlet
19:00 Olt Tamás: KORAI MENY-
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Hétről-hétre

INGYENES 
PROGRAMOK

megünneplése a természetes 
vizek környezetében
Iskolás csoportok számára, kis-
vasutazással összekötött „vizes 
élménynap”. Ennek során a Boron-
ka-melléki Tájvédelmi Körzet álló- 
és folyóvizei, azok jelentősége 
illetve jellegzetes állat- és növény-
fajai kerülnek bemutatásra. A kor-
látozott létszám miatt, előzetes 
bejelentkezés a program előtt 
min. 1 héttel.

Laza
KAPOSVÁRI VÁROSI 
SPORTCSARNOK
Március 16., szombat
Lord és Kárpátia koncert
17:50 Határkő
19:00 Lord
21:00 Kárpátia
Március 17., vasárnap
09:00 Légvárvilág Játszóház
Ugrálóvár, óriáscsúszda, akadály-
pálya, focipálya, kalandpark, fel-
fújható játszótér, babasarok, lufi-
hajtogató bohóc, arcfestés, kéz-
művesfoglalkozások 1-12 éves 
korig.
Március 21., csütörtök
19:00 Megyünk a levesbe – Had-
házi László önálló estje

PARK MUSIC HALL
Március 14., csütörtök
22:30 Minimal night
Március 15, péntek
21:00 Spring Festival – BSW, Kata-
pult DJ

Túra
KAPOSVÁRI METEOR TTE
Március 15., péntek
Zselic turistája túramozgalom
Találkozás: 07:10 távolsági autó-
busz pályudvar
Túraútvonal: Zselickisfalud – Kar-
dosfa – Ropolypuszta – Töröcske
Túratáv: 15 km
Március 16., szombat
Kakasmandikó néző túra
Indulás: 07:45 távolsági autóbusz 
pályaudvar
Túraútvonal: Kisbőszénfa – Far-
kaslaki erdő – Szentluka puszta – 
Bükkalja – Gálosfa
Túratáv: 11 km
Egyéb: amennyiben a virágzás 
nem esik egybe a túra időpontjá-
val, úgy az időpont változhat
Március 23., szombat
Medvehagyma szedő túra
Találkozás: 08:15-kor a helyi autó-
busz pályaudvaron
Túraútvonal: Kaposszentjakab – 
Nyárszói erdő – Herceg forrás – 
Sántos
Túratáv: 10 km
Március 23., szombat
Medvehagyma szedő kerékpár-
túra
Találkozás: 09:00-kor Kaposváron 
a Cseri sorompónál
Túraútvonal: Cseri út – Tókaji par-
kerdő és vissza
Túratáv: 10 km

Ünnep
1848-49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC 
Ünnepi megemlékezés Kapos-
váron
Március 14., csütörtök 
10:00 Kossuth tér - Ünnepélyes 
zászlófelvonás, katonai tisztele-
tadással
11:00 Hősök templom - Emlékezés 
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc somogyi és kaposvá-
ri hőseire, Közreműködik a Toldi 
Lakótelepi Tagiskola
Március 15., péntek
10:15 Széchenyi tér - Koszorúk, 
virágok elhelyezése gróf Széche-
nyi István szobránál
10:30 Petőfi tér - Ünnepi műsor és 
koszorúzás
11:00 Kossuth tér - Ünnepi műsor 
és koszorúzás. Ünnepi beszé-
det mond Szita Károly, Kaposvári 
megyei jogú város polgármestere.
A március 15-i programokban 
közreműködnek:
Kaposvár Helyőrségi Zenekar, 
Somogy Táncegyüttes, Somogy 
Zenekar, Vikár Béla Vegyeskar, Z 
Generáció

NAGYATÁD

Ünnep
1848-49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC
Ünnepi megemlékezés Nagyatá-
don a Kossuth Lajos szobornál
Március 15., péntek
10:00 Ünnepi beszédet mond 
Ormai István Nagyatád város pol-
gármestere
Ünnepi műsor közreműködői: Bár-
dos Lajos Iskola tanulói, Somogyi 
Huszárok Hagyományőrző Egye-
sülete

Programok
TURISZTIKAI KÖZPONT

 Március 7-16.
1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc kiállítás
NAGYATÁDI KULTURÁLIS 
KÖZPONT
Március 23., szombat
19:00 Donald Marquiles: VACSORA 
NÉGYESBEN
NAGYATÁDI VÁROSI 
SPORTCSARNOK

 Március 16., szombat
18:00 RKC férfi NBII mérkőzés
RKC – Satelit SE
#Március 23., szombat
18:00 RKC férfi NBII mérkőzés
RKC – Kiskunhalas UKSC
MUDIN IMRE SPORTCENTRUM
Március 23., szombat
15:00 Nagyatádi FC focibajnoki 
mérkőzés Nagyatád - Nagybajom

Vidra Szabó Ferenc
Uszadékfa

Két kisgyerek játszik a por-
ban. Az egyik gyerek fekete 
hajú, kék szemű fiú, hegyek 
közötti kis faluban él, a ter-
mészet közelében. A másik 
gyerek szőke, zöld szemű. 
A fővárosból érkezett, tisz-
ta levegőt szívni, asztmájá-
ból gyógyulni. A zöld sze-
mű kisgyerek különleges, 
születésekor nem lehetett 
egyértelműen megállapíta-
ni, hogy melyik nemhez tar-
tozik: egyaránt magán viselte mind a fiúk, mind a lá-
nyok jegyeit. Szülei nem akartak helyette dönteni, rá-
bízták, majd, amikor nagykorú lesz, válasszon ő maga.

Róluk, kettőjükről szól a történet, a barátságukról, 
az elmélyülő érzelmi kapcsolatukról. A nyarakról, 
amelyeket együtt töltenek, és a telekről, amikor tá-
vol vannak egymástól. És persze a szüleikről, a kör-
nyezetükről, az elfogadásról, az elutasításról, a cso-
dákról, melyek megtörténnek, és a valóságról, amivel 
meg kell küzdeniük.

Somogy Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatója

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járá-
si Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi 
és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osz-
tályán (7400 Kaposvár, Vásártéri út 2.) 2019. március 
18-án (hétfő), a személyes ügyfélfogadás technikai 
okok miatt szünetel.

Év Könyvtárosa – pályázat
A Kellner Bernát Alapít-

vány kuratóriuma a 2019-es 
évre meghirdette az Alapít-
vány ez évi pályázatát az Év 
Könyvtárosa címre. 

Az Alapítvány Kellner 
Bernátnak, könyvtárunk 
hajdani igazgatójának hi-
vatott emléket állítani. Ne-
ki köszönhetően épült fel 
1964-ben Kaposvárom az or-
szág első, modern, szabad-
polcos könyvtára, és szerte 
a megyében másfélszáz kis 
könyvtár alapítása köthető a 
nevéhez. Szaktudása vitat-
hatatlan volt, személyisége 
az általa vezetett intézmény-
nek rangot adott, hivatás-
tudata mindmáig példaér-
tékű. Az Alapítványt 2015-
ben Kellner Bernát özvegye, 
Kertész Margit hozta létre 1 
millió forintos tőkével. (Tá-
vollétében a kuratóriumban 
tanácskozási joggal leánya, 
dr. Kellner Judit, azaz Ju-
dith Illy MD/USA/ helyette-
síti. Amennyiben Magyaror-
szágon tartózkodik, a díjat 
édesanyja helyett ő adja át.) 

Az alapító kikötése, hogy 
a díjat (melynek összege 
100.000 Ft) csak olyan kivá-
ló könyvtáros kaphatja, aki 
somogyi könyvtárban tevé-
kenykedik, illetve tevékeny-
kedett hosszabb időn át. A 

kuratórium döntése alapján 
hosszabb időnek minimum 5 
éves könyvtárosi gyakorlat te-
kinthető; ennyi idő kell a ku-
ratórium véleménye szerint 

ezen a területen ahhoz, hogy 
valakinek a munkája igazán 
elismert, ismert legyen. 

A díjra felterjeszthet in-
tézmény, de megteheti ma-
gánszemély is, azaz bárki a 
munkatársak közül, akinek 
meggyőző érvei vannak, aki 
a felterjesztett tevékenységé-
nek éveken át közeli tanúja 
volt. A felterjesztést 2019. 
április 5-ig kell beküldeni 
néhány soros javaslattal, 
ami adott esetben a díjki-
osztáson elhangzó laudáció 
alapja lehet. (Cím: Horvát 
Péter igazgató, a kuratóri-
um elnöke, 7400 Kaposvár, 
Takáts Gyula Megyei és Vá-
rosi Könyvtár. Csokonai u. 
4.; e-mail: horvath.peter@
konyvtar.mvkkvar.hu) A ku-
ratórium tagjai megkapván a 
felterjesztéseket mérlegelik 
azokat, majd a kuratórium 
elnöke által összehívott ülé-
sen meghozzák döntésüket. 

Az ünnepélyes díjkiosz-
tás időpontja: 2019. április 
24 (szerda), délután 5 óra. 
(helyszíne: Takáts Gyula 
Megyei és Városi Könyvtár, 
Kaposvár)
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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
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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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Pályázat álláskeresők vállalkozóvá 
válásának támogatására

Legfeljebb 3 millió forint-
tal segíti az álláskeresők 
vállalkozóvá válását a So-
mogy Megyei Kormányhi-
vatal. A támogatásra április 
10-ig jelentkezhetnek a ki-
írás feltételeinek megfelelő 
álláskeresők.

A Somogy Megyei Kor-
mányhivatal a foglalkozta-
tás elősegítéséről és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény (a to-
vábbiakban: Flt.) 17. §-a, 
továbbá a foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokról, 
valamint a Munkaerőpia-
ci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésé-
re nyújtható támogatásról 
szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM 
rendelet 10. § (2) a) pontja 
alapján pályázatot hirdet az 
álláskeresők vállalkozóvá 
válásának elősegítésére.

A pályázaton részt ve-
het, aki

- a pályázat benyújtását 
közvetlenül megelőzően - 
beleértve a pályázat benyúj-
tásának napját is – a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Já-
rási Hivatalainak Foglalkoz-
tatási Osztálya által legalább 
egy hónapja folyamatosan 
álláskeresőként nyilvántar-
tott vagy rehabilitációs ellá-
tásban illetve rehabilitációs 
járadékban részesül és

- vállalja önmaga foglal-
koztatását – munkaviszo-
nyon kívüli tevékenységgel 
minimum 3 évig

A támogatás formája és 
mértéke:

A támogatás legfeljebb 3 
millió forint összegig terje-
dő tőkejuttatás-támogatás. Ha 
az igényelt támogatási összeg 
nem haladja meg a 2 millió 

forintot, a támogatás vissza 
nem térítendő. Ha az igényelt 
támogatási összeg meghalad-
ja a 2 millió forintot, a támo-
gatás a 2 millió forintot meg-
haladó összeg erejéig vissza-
térítendő formában nyújtha-
tó. A támogatási összeg egé-
sze nem haladhatja meg az 
összes beruházási költség 
nettó értékének 80%-át.

A pályázatok benyújtá-
sának helye, módja:

Somogy Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkozta-
tási Főosztály, 7400 Kapos-
vár, Fő u. 37-39.

A pályázó választhatja pá-
lyázatának személyes, pos-
tai, vagy elektronikus úton 
történő benyújtását.

A benyújtás határideje: 
2019. április 10. 14.00 óra

A pályázatot a részletes 
pályázati egységcsomagban 
foglaltak szerint kell összeál-
lítani, amely térítésmentesen 
vehető át a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Főosztályán, illetve a 
Somogy Megyei Kormány-
hivatal Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályain, il-
letve kinyomtatható a www.
kormanyhivatal.hu/hu/so-
mogy vagy a www.somogy.
munka.hu honlapról. A 
pályázattal kapcsolatban 
további információ kérhető 
a foglalkoztatas@somogy.
gov.hu email címen.

(Somogy Megyei 
Kormányhivatal)
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keresünk azonnali kezdéssel, 
bejárást biztosítjuk. 

Fényképes önéletrajzot a 

hr@nivovas.hu 
e-mail címre várjuk

Segédmunkásokat, 
lakatos és asztalos 
szakmunkásokat
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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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A KaposPlast Műanyagipari Kft. Európa 
vezető kefeipari szálgyártója a folyama-
tosan növekvő termeléséhez hosszú 
távra, azonnali kezdéssel, folyamatos 
munkarendbe keres:

TMK Lakatos; Szerszámos
2 műszakos 12 órás munkarendbe.
(3 nap munka 3 nap pihenő)

Amit kínálunk:
•  Munkában töltött idő után növekvő 

alapbér 
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Utazási költségtérítés
•  Vállalati kölcsön lehetősége (ledolgo-

zott 6 hónap után)
•  Fizetési előleg lehetősége

Elvárásaink:
•  Szakirányú, szakmai végzettség
•  Mechanikus hajtások, hajtóművek 

felépítésének, javításának ismerete
•  Szakmunkás 1 – 2 év üzemi gyakorlat 

hasonló munkakörben
•  Hegesztési gyakorlat előnyt jelent
•  Pontos, precíz munkavégzés
•  Megbízható, terhelhető személyiség

TMK villanyszerelő
2 műszakos 12 órás folyamatos munka-
rendbe. (3 nap munka 3 nap pihenő)

Elvárásaink:
•  Szakirányú, szakmai végzettség
•  1 – 2 év üzemi gyakorlat hasonló 

munkakörben
•  Erősáramú berendezések üzemelteté-

sében szerzett gyakorlat előnyt jelent
•  Pontos, precíz, jó szervező készség, 

határozott fellépés, jó kon� iktus kezelés
•  Megbízható, terhelhető személyiség
•  Pályakezdő? Villanyszerelő végzett-

séggel? Nálunk Ön is elhelyezkedhet.

Jelentkezését az alább elérhetősége-
ken várjuk fényképes önéletrajzzal, 

a munkakör megjelölésével: 
Felvételi minden kedden 8 óra

email: antus.kata@kaposplast.hu 
vagy 70/3720490 

levél: KaposPlast Műanyagipari Kft. 
7400 Kaposvár, Szigetvári u. 59.
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A KaposPlast Műanyagipari Kft. 
Európa vezető kefeipari szálgyártója 

azonnali kezdéssel keres:

TMK műszerész
Két műszakos munkarend napi 8 óra.

Amit kínálunk: 
•  kiemelt bérezés
•  utazási költségtérítés
•  képzések
•  szállás lehetőséggel
•  projektmunka 

Elvárásaink
•  középfokú végzettség, műszaki 

végzettség
•  1 – 2 év üzemi gyakorlat hasonló 

munkakörben
•  pontos, precíz, jó szervező készség, 

határozott fellépés, jó kon� iktus 
kezelés
•  megbízható, terhelhető személyiség

Jelentkezését az alábbi 
elérhetőségeken várjuk fényképes 

önéletrajzzal, a munkakör és 
bérigény megjelölésével:

email: info@kaposplast.hu
levél: KaposPlast Műanyagipari Kft. 

7400 Kaposvár, Szigetvári u. 59.
személyesen: a portán leadhatja 

önéletrajzát
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A Magyar Cukor Zrt.

kampányi munkatársakat
keres az ország egyetlen cukorgyárába.

Versenyképes juttatási csomagot kínálunk:
•  minimálbért meghaladó alapbér
•  bruttó 50.000.- Ft bónusz visszatérő munkavállalóinknak a 

kampány korrekt végigdolgozása esetén
•  bruttó 30.000.- Ft bónusz új munkavállalóinknak a kampány 

korrekt végigdolgozása esetén
•  nettó 5.000.- Ft bónusz új munkavállaló ajánlása esetén, 

a létszámkeret betöltéséig, feltétel, hogy megfelelően 
végigdolgozza a kampányt

•  magas műszakpótlék az alapbéren felül
Elvárás a több műszakos munkarend vállalása.

A feladat a termelés támogatása a kaposvári gyár különböző területein, 
várhatóan április közepétől május végéig, könnyen betanulható 
munkákat végezve.

Kampányi munkatársainknak lehetősége van további munkavégzésre a 
szeptembertől január végéig tartó cukorrépa-feldolgozási kampányban is.

Adatkezelési tájékoztatónkat a koronascukor.hu ’Adatvédelem’ menüpontjában találja.

A jelentkezéseket az allas@agrana.com e-mail címre várjuk 
fényképes önéletrajzzal vagy nyomtatott formában is leadhatóak 

a cukorgyár személyzeti portáján (Pécsi utca 10-14.)
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A Magyar Cukor Zrt.
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Somogy megyei adótraffipax
A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága az 11. héten két tevékeny-
ségi kört fog fokozottan ellenőrizni: a húsboltok nyugta- és számlaadását, 
valamint az áfagyűjtők szabályszerű használatát, a foglalkoztatottak beje-
lentését az építkezéseken.

Jelentkezés/kapcsolat: 
A pályázatokat az allas@fusetech.hu címre várjuk vagy 

személyesen a 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 38. szám 
alatt / Fusetech HR osztály. Tel.: 82/529-270 

Az állásokról bővebben: www.fusetech.hu

• Műszakvezető

• HR generalista

• Gépbeállító

• Gyártósori összeszerelő

Juttatásaink: 
A munkakörökhöz és a gyakor-
lathoz illeszkedő kiemelt ösz-
szegű juttatási csomag, emelt 
összegű műszakpótlék, kiemel-
kedő havi Cafeteria juttatás, 13. 
havi � zetés, dolgozói kedvez-
mények, munkaruházat, bejá-
rás támogatása, hosszú távú 
munkalehetőség.
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A Fusetech Kft. 
„Az Év Kaposvári Munkáltatója 2018-ban”

felvételt hirdet az alábbi pozíciókra:

Milyen szakemberekre  
van szükség a háznál?

Mielőtt belevágunk 
egy szakma kitanulásá-
ba, tudnunk kell, mire is 
vállalkozunk!

A megfelelő információ-
gyűjtés, nemcsak a felújítás-
ra vállalkozók számára fon-
tos, hanem a munkavállalók 
számára is. Amikor kitanu-
lunk egy szakmát, érdemes 
szem előtt tartanunk milyen 
lehetőségeink vannak, és mi-
re van igazán kereslet. A ház-
építésnél és lakásfelújításnál is 
megfelelő szaktudású munka-
vállalókra van szükség.

Lássuk be, építkezni, felújí-
tani mindig is fogunk, így, ha 
ezen szakmák bármelyikében 
el tudjuk képzelni a jövőnket, 
ne habozzunk dönteni, és ki-
tanulni valamelyik területet.

Vegyük sorra, milyen szak-
emberekre van szükség a 
háznál:

- Kőműves munkák (fala-
zás, aljzatbeton, vakolás) – Egy 
ház építésénél szerkezetépítő-
ként kivitelezünk majd, min-
den beton-és vasmunkát az 
előre elkészített tervek alapján 
végzünk el.  A kőműves szak-
mában feladataink közé tar-

tozhat a falak felhúzása, jár-
dák, oszlopok és minden belső 
beton elem kialakítása is. Illet-
ve a falak esetleges javítása.

- Gépészeti kiállások, víz és 
gázszerelés – Ezen a szakterü-
leten ugyancsak meghatározó 
munkafolyamatok felelőse le-
hetünk! Érdemes megfelelő 
szaktudást szereznünk annak 
érdekében, hogy az engedé-
lyeztetés folyamatát is el tud-
juk vállalni. Minden esetben 
előny, ha garanciát vállalunk 
az elvégzett munkánkra.

- Villanyszerelés – Ezen a 
területen is elengedhetetlenül 
fontos a megfelelő szakmai tu-
dásunk elsajátítása.

- Hideg burkolás, a csem-
pék, járólapok felragasztása, 
fúgázása

- Gipszkartonozás, gipsz-
kartonból készült bútorok, ál-
mennyezetek építése – Gipsz-
kartonos szakemberként vá-
laszfalakat, álmennyezetet, 
álpadlót készítünk el a házba.

- Glettelés, festés, tapétázás 
– Festő, mázolóként a falakat, 
plafont, ajtó- és ablakkerete-
ket festjük majd le a kívánt 
színekkel.

- Padlólaminálás
- Bútorszerelés – A konyha-

bútor és egyéb beépített bú-
torelemek összeszerelése, ap-
róságnak tűnik a villanysze-
reléshez képest, de egyaránt 
fontosnak számít mindkét fel-
adatkör, akár lakásfelújításról, 
akár házépítésről van szó.

(forrás: profession.hu)
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/3363803 

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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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 06-30/235-0994-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: 06-30/235-0994
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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! 

23
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Mit csinál a logisztikus?
n Számos olyan szakmai elnevezés van, melyet 
sokszor hallunk a mindennapokban, de nem is gon-
dolnánk, voltaképpen milyen sok feladatkört foglal 
magába az adott szakma. 

Térképezzük fel, hogy egy 
logisztikai szakember mit is 
csinál valójában.

A logisztikai ügyintéző, 
nagyon keresett szakma ma 
Magyarországon. Sok helyen 
végezhető el OKJ-képzés ke-
retein belül. A logisztikai 
szakember feladata a termé-
kek beszállíttatása a gyártó-
tól a kereskedelmi céghez, 
illetve a termékek tovább-
szállíttatása a kereskedelmi 
cégtől a vevőkhöz.

Természetesen ez nem 
olyan egyszerű, mint ameny-
nyire elsőnek hangozhat. A 
logisztikai ügyintéző egy ko-
ordinátori szerepet tölt be a 
cég életében. Kommunikáci-
ója és irányítása kiterjed a 
gyárakra, a termelőkre és a 
fogadó intézményekre is. A 
logisztikai szakember a szál-
lítmányozás során irányít, 
ellenőriz és dokumentál.

Feladatok:
- Kapcsolattartás be szállí-
tókkal
- Szállítói megrendelések ki-
bocsátása
- Szállítmányokhoz kapcso-
lódó logisztikai feladatok el-
látása
- Beszerzési terület admi-
nisztrációs ellátása
- Export, import ügyintézés
- Beszerzési forrás felkutatása
- Beszerzéshez kapcsolódó 
számlák ellenőrzése
- Adatbázisok kezelése
- Vállalatirányítási rendszer 
használata
- Leltár készítésének irányí-
tása, felügyelése
Mivel a logisztikai szakember 
feladatköre nagyon összetett, 
ezért számos készséggel kell 
rendelkeznie.

A logisztikai ügyintéző a 
munkája során rendszerint 
két tűz között van. De sok 

esetben előfordul az is, hogy 
mindhárom fél érdekeit kell 
egyszerre képviselnie. Egyik 
oldalról a vevő sürgeti, másik 
oldalról az alvállalkozó, aki 
a szállítást végzi. Harmad-
részt pedig ott van maga a 
gyártó is. Ez egy olyan tipikus 
stresszhelyzet, melyet muszáj 
megfelelő módon kezelni.

Pontos információátadásra 
és határozottságra van ahhoz 
szükség, hogy a szállítás si-
keres legyen. Kiváló kommu-
nikáció mellett, nem szen-
vedhetnek kárt az érintett 
felek. Természetesen még így 
is előfordulnak nehézségek. 
Kisebb hibákat és elcsúszá-
sokat is csak a kiegyensúlyo-
zott kommunikációval lehet 
kezelni.

További képességek, amik 
jól jöhetnek, ha a logisztikai 
szakma mellett döntünk:
- empátia
- vevőközpontú, racionális 
gondolkodás
- precizitás és alaposság
- kitűnő memória és szerve-
zőképesség

(forrás: profession.hu)
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GeigerAUTÓÜVEG CENTRUM 
Az ország legnagyobb szervizhálózatának tagja. 

Autóüveg-kereskedelem, 
javítás és csere • Mobil szerviz Mobil szerviz

CASCO-ra akár ingyen!

7400 Kaposvár Kenyérgyári u. 2. • Tel.: 30/748-8466
E-mail: geigerauto@gmail.com

Azonnali helyszíni kárfelvétel önrész átvállalással! Kőfelverődés javítása!
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Új nyári személy, kisteher, 4x4 gumiabroncsok

Kaposmérő, Kossuth L. u. 101
82/477-284, 20/469-5186, 20/465-6593, 20/249-4776 
www.kaposfl ex.hu • info@kaposfl ex.hu

ÚJ 175/65R14
8.800 Ft-tól

ÚJ 195/65R15
10.500 Ft-tól

ÚJ 205/55R16
14.000 Ft-tól
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Újra versenyben!
Március első napjaiban el-

rajtolt a 2019-es horvát rallybaj-
nokság. A szezonnyitó Kum-
rovec Rally nevezői között is-
mét ott volt Hideg Krisztián 
és Kerék István is. Habár ők 
eredetileg ezt nem így 
tervezték… Most még-
is úgy döntöttek, hogy 
2019-ben folytatják a 
versenyzést, és megvé-
dik a tavaly, abszolút 
horvát bajnoki címüket.

Hideg Krisztián: Ha-
bár nem terveztünk ver-
senyzést idénre, még-
sem tudtunk ellenáll-
ni a benzingőznek. 2019-ben 
ugyancsak a horvát bajnokság 
állandó szereplői leszünk, és 
szeretnénk megvédeni a tavaly 
megszerzett bajnoki címünket. 
Ennek első lépése a március 
1-2-ai Kumrovec Rally volt.

Nagyon vártam már a sze-
zonnyitót, ugyanis erre az év-
re már más pályákat jelöltek 
ki a futamra. Sajnos az influ-
enza engem pont ekkora ért 
el igazán, de ennek ellenére 

egészen jól kezdtünk. A pén-
tek esti, 2. gyorson azonban 
nem jött ki szerencsésen a lé-
pés, hiszen egy padkával va-
ló ütközés után elhagytuk a 
komplett jobb hátsó futómű-

vet. A szerviz előtt azonban le 
a kalappal: mindent megtet-
tek azért, hogy folytatni tud-
juk a versenyt, és másnap is-
mét egy tökéletes autóval áll-
hattunk rajthoz.

A szombati első gyorson 
jó időt mentünk, Neubauert 
is meg tudtuk előzni, de ezu-
tán valami elcsúszott… Nem 
feküdt a következő gyors, és 
azt hiszem, el is engedtem 
ott a futamot. Olyan sok hát-

rányt gyűjtöttünk össze az esti 
gyorson bekövetkezett manő-
ver miatt, hogy nem sok esé-
lyünk volt már a javításra, fe-
leslegesen pedig nem szeret-
tünk volna kockáztatni. Vé-

gül az abszolút 4. he-
lyen végeztünk, de a 
horvát értékelésben 
így is a miénk lett a 
győzelem.

Ez úton is szeret-
nék külön gratulál-
ni Kovács Antinak, 
hogy sikerült feláll-
nia a dobogó harma-
dik fokára. Nagyon 

ügyesen és gyorsan mentek, 
öröm volt nézni!

Kerék István: Nagyon vár-
tuk már mind a ketten, hogy 
újra versenyautóba ülhessünk. 
Egy igazán szuperül felkészí-
tett kocsit kaptunk a Botka 
Rally Teamtől, az első perctől 
ráéreztünk a ritmusára. A be-
melegítés nagyon jól sikerült, 
a leggyorsabbak tudtunk lenni 
a shakedownon, a versenyen 
azonban sajnos hullámzó volt 
a teljesítményünk. 

Míg az egyik szakaszon 
versenyképesek voltunk, ad-
dig a másikon eléggé le vol-
tunk maradva. Úgy érzem, 
hogy ennél sokkal jobban fel 
kell majd dolgoznunk a pályá-
kat a következő futamokon, 
mert ez így nem lesz elég ah-
hoz, hogy újabb bajnoki címet 
ünnepelhessünk a szezon vé-
gén. Különös tekintettel arra, 
hogy idén már párhuzamosan 
nyílt és zárt bajnokságot egy-
aránt hirdettek, így nem csak 
horvát bajnokok lehetnénk si-
keres szereplés esetén, hanem 
a CEZ nemzetközi értékelés-
ben is lehetne esélyünk.

Azon leszünk, hogy sokkal 
alaposabban felkészüljünk a 
bajnoki fordulókra, aminek el-
ső lépése a május 3-4-ei Opatija 
Rallye lesz.

Amire kevesen figyelnek: 
miért fontos az ép szélvédő?

Az elmúlt 20 évben az au-
tók üvegfelülete 20 százalék-
kal növekedett. Ennek is kö-
szönhető, a karosszéria me-
revségének átlagosan 30 szá-
zalékát a szélvédő biztosítja. 
Régen nem igaz tehát az a 
vélekedés, hogy a szélvédő a 
menetszéltől és a csapadéktól 
védi csupán a jármű utasait – 
sokszor az utasok élete mú-
lik egy szakszerűen beszerelt 
szélvédőn.

Boruláskor nagyrészt a szél-
védő tarthatja meg a jármű 
behorpadó tetejét, végzetes 
sérüléstől óvva meg az uta-
sokat. De kevesen tudják azt 
is, hogy megfelelően rögzí-
tett szélvédő híján a műszer-
falban elhelyezett légzsákok 
sem képesek betölteni védel-
mi funkciójukat.

Mi a teendő, ha sérülést ész-
lelünk a szélvédőn?

1. Mielőbb javíttassuk 
meg a sérülést. – A szélvé-
dő ugyanis a sérülés mentén 
akár a menet során keletkező 
különféle rezgések, akár hő-
hatásra keletkező feszültsé-
gek (fűtés vagy klíma) miatt 
végigrepedhet.

2. Mielőbb ragasszuk le a 
sérülést. – Ha sikerül megaka-
dályozni, hogy a sérülés el-
koszolódjon, a javítás nyoma 
szerencsés esetben akár szinte 
észrevehetetlen is lehet.

3. Ha nagyobb a sérülés, 
inkább ne induljunk tovább 

az autóval. – van olyan cég, 
amelynek mobil szerelői in-
gyenesen szállnak ki a hely-
színre és végzik el szükséges 
javítást.

4. Mindenképpen figyel-
jünk oda arra, hogy megfelelő 
minőségű szélvédőt a megfele-
lő technológiával szereljék az 
autóba. – A szélvédő komoly 
biztonsági eleme az autónak, 
hiszen boruláskor megakadá-
lyozhatja a tető berogyását, 
ütközéskor pedig fontos tá-
masztékot biztosít a kinyíló 
légzsáknak.

Ha szélvédőt cseréltetünk, 
akkor válasszunk olyan üveg-
márkát, amely jellemzően az 
autógyárak eredeti alkatrész 
beszállítója. Ilyen a Saint 
Gobain Sekurit, Pilkington, 
Guardian, Splintex. Ezzel tud-
juk elérni, hogy az új üvegünk 
torzításmentes, méretpontos 
és ugyanolyan szilárd legyen, 
mint a gyári eredeti, és tartal-
mazzon az eredetivel egyező-
en minden kényelmi funkciót 
(pl. hővisszaverő képesség, 
szenzorok, elektromos fűthe-
tőség stb.).

5. Ha cascónk van, érdemes 
olyan szervizt választanunk, 
ahol akár a javítást, akár a cse-
rét ingyenesen, önrész nélkül 
végzik, a káradminisztráci-
ót is átvállalva. (Ilyenkor ál-
talában a casco-bónusz sem 
változik).

(forrás: hvg.hu)

7400 Kaposvár 
Ady Endre u. 12. 
Tattooed Lincoln art

06 (30) 462-1803

VALCSICS 
RÓBERT 
tetoválóművész 
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UTÓLAGOS FALSZIGETELÉS 
GYORSAN ÉS HATÉKONYAN!

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

az egészségét és a pénztárcáját is károsítják!
Hívjon most egy INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE,  

ön csak nyerhet vele!
Falszig Tősérbau Kft. • KATYI TAMÁS

06-30/470-3882 • falszigkft@gmail.com
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Bízza ránk 
a piszkos 
munkát!

Magánházak, 
lépcsőházak teljes körű 
takarítása, ablaktisztítás is!

Hívja a tisztaság vonalát! 

30/588-9227 26
91

50

�ed�ny, reluxa, szúnyogháló,
harmónikaajtó, 
szalagfüggöny, 

na�ellenz�, roletta 
Nyugdíjasoknak +10%
82/416-888;  85/450-396; 

06-30/620-8258

Legolcsóbban a gyártótól

30-70% kedvezménnyel.
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MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK • SZÚNYOGHÁLÓ 
REDŐNY • ZSALUGÁTER • FA NYÍLÁSZÁRÓK

+36 70/317-78-61

www.abcablak.hu
EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL

garázskapuk
redőny, reluxa, zsalugáter

helyszínre szállítás
szakszerű bontás és beépítés 26

88
24

ÁCS-TETŐFEDŐ

RÁCZ SZABOLCS

TEL.: 06 30 573 6070
szabbyrac@freemail.hu
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UNISZOLG 2002 BT.
Tel.: 30/348-0129, 20/234-5516

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS
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Kemény 
tűzifa 

a Meistro 
Lovastanyán
Kaposvár, Keceli bejáró

30/216-8528
1 kaloda, 1mx1mx1m (~0,7 m3)

17.000 Ft
Az ár az áfát tartalmazza.

A
A

62
49

43
1

25
24

55

~

25
58

39

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
26

66
24

Márciusi akció!
2019.03.01-2019.03.31

INGATLAN

Dombóváron belvárosi, utcafrontos, 77 
m2-es lakrész eladó kisgyerekeseknek, idő-
seknek. 06-74/463-297

*68652*

Ivánfahegyen, nagy ház olcsón eladó!-
Tel.:30/554-6776

*66028*

Jó állapotú  3 szobás lakást keresünk azon-
nali kifizetéssel készpénzes vevőnk részére 
25Mft-ig  Tel.:0670  6057749

*69785*

Kaposvár belvárosában, Honvéd utcában 
35nm-s, panel lakás  8.emeleten eladó!  Ár: 
9,9 Mft  Tel: 06 Tel:06 20 340-7026

*69764*

Kaposvár belvárosában József Attila utcá-
ban felújítandó 75nm-s családi ház, kis te-
lekkel eladó. Rendelőnek és irodának kiváló 
lehetőség.  Ár:13,5 Mft Tel: 06 30 856 9893

*69775*

Kaposvár Észak-nyugati városrészben 3 
szobás, felújított családi ház eladó!  Ár: 29,9 
Mft  Tel:06 70 605-7749

*69768*

Kaposvár Fodor József utcában 6 szobás, 
örök panorámás, igényes kétszintes családi 
ház eladó.  Ár:36,5 Mft Tel: 06 70 605 7749

*69773*

Kaposvár Honvéd utcában 2007 építé-
sű 3szobás, erkélyes,  tégla lakás eladó!. 
Ár:25,5 Mft  <Tel:.06> 70 605- 7749

*69770*

Kaposvár tüskevári városrészben egy 155 
nm-s, újszerű családi ház, nagy telekkel el-
adó.  Ár: 36,5 Mft  Tel: 06 70 605 -7749

*69772*

Kaposváron Búzavirág utcában háromszo-
bás, 68nm-es, magasföldszinten, déli fek-
vésű lakás eladó 16,5MFf Tel.:30/935-0674

*65803*

Kaposváron Honvéd utcában 112 nm-s  
igényes, cirkó gáz fűtéses,erkélyes  tégla 
lakás eladó. Ár:26,4 Mft <Tel:0670> 605 
7749

*69781*

Kaposvár Donneri városrészben Géza ut-
cában, nagyméretű családi ház eladó. Ven-
dégház, és panzió kialakítására is alkalmas. 
Befektetők jelentkezését várjuk!  Ár:39,8Mft 
Tel:06 70 605 7749

*69780*

ALBÉRLET

Pécs, Herman O. utcai 1,5 szobás, igényes 
lakás, bútorozottan, gépesítve hosszú táv-
ra kiadó. Belvároshoz közel, gyönyörű pano-
rámával, csendes környezetben. Bérleti díj: 
100.000 Ft+rezsi. 06/30/528-9519

*67803*

ÉPÍTÉSI TELEK

Kaposfüreden  építési telek eladó.  Telek: 
855 nm-es összközműves  Ár: 5,8 Mft  Tel: 
06 20 340 7026

*69779*

Tőröcske buszfordulóban, építési te-
lek, ipari árammal, építési tervvel eladó!-
Tel.:70/633-4008

*68588*

GARÁZS

Kaposváron Búzavirág utcai garázsváros-
ban garázs eladó 1,7MFt Tel.:30/935-0674

*65799*

ÜZLET, IRODA

Kaposvár Honvéd utcában 33nm-s üz-
lethelység eladó! Ár:7,9Mft Tel:06-
20706057749

*69782*

Kaposvár vásártéren 24 nm-s üzlet eladó.
(Az üzlet most is üzemel) Befektetésnek ki-
váló!  Ár: 4,35 Mft  Tel: 06 <Tel:06> 70 605 
7749

*69777*

GÉP- SZERSZÁM

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

*54182*

JÁRMÛ

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

*54184*

ÁLLAT

Fiatal King galambok, költőpárok és Pan-
non-fehér nyulak eladók!Tel.:30/661-8585

*66578*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*92093*

Bontásra váró épületek elbontását vál-
laljuk, akár anyagáron is. Tel.: 20/414-
4603

*68634*

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

*69006*

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*

Műanyag nyílászárók, redőnyök, szúnyog-
hálók egyedi akciókkal, nyugdíjas kedvez-
ménnyel. Érd: 20-271-1116

*63391*

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

*65959*

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

*81170*



2019. március 14.     Kaposvár és körzete Szuperinfó

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.

    9

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...

23
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69
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61

67

Kaposvár, F�  uta  68       20/220-2- Kaposvár, F�  uta  68       20/220-2- 

Az akció 2018. 09. 01-től 2018. 09. 30-ig,

             
        vagy a készlet erejéig tart.

74.990 Ft-tól74.990 Ft-tól

50.990 Ft-tól50.990 Ft-tól

52.990 Ft-tól52.990 Ft-tól

50.990 Ft-tól50.990 Ft-tól

Billenő
garázskapuk
széles választéka

Az akció 2019. 03. 07-től 2019. 03. 22-ig, 

vagy a készlet erejéig tart.

59.990

2299

35+10%
Ajándék rejtett vasalattal!

Egyedi méretű műanyag 
ablakok rendelése  
esetén

kedvezmény!

Somogy megyében, kert gondozást, cser-
je és bozót ír tást, zárt kertek rendbetartá-
sát és lomtalanítást vállalunk! A munka fel-
mérése díjtalan. Tel.:20/413-3030

*59318*

Víz gáz fűtés szerelést, szennyvízbeköté-
si munkát vállalok, alvállalkozóként is. 06-
20-4057880

*68644*

ÁLLÁS

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó 
partnerünkhöz. Hosszútávú munkale-
hetőség, kiemelten magas bérezés-
sel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási költségtérí-
tés, távolabbról érkező kollégáknak igé-
nyes díjmentes szállás biztosított. 06-
70/527-2554, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-TexEuro Kft.)

*69474*

CNC-programozókat CNC maróra, il-
letve esztergára, továbbá gépkezelő-
ket keresünk németországi munkahe-
lyre. Alap német nyelvtudás szükséges, 
nettó 15-18 Euro órabér. munka15@in-
dex.hu, 06-70/245-3955, 06-70/366-
5722. (NexCom Center)

*69737*

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.-

*66007*

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.-

*66011*

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.-

*66016*

Győri munkahelyre targoncásokat, hegesz-
tőket és szalagmunkára férfi dolgozókat 
korrekt bérezéssel felveszünk. Szállás in-
gyenes, utazást térítünk. Tel.:06-20/949-
3036 Gekko Hungary 2014 Kft.

*69009*

Zamárdiba éves állásra keresünk munka-
társakat, szakács, pincér, pultos, bolti eladó, 
éttermi takarító, konyhai kisegítő munkakö-
rökre. Szállást nem biztosítunk. Tel.: 06 30 
487-8299

*69012*

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*

TÁRSKERESÉS

Hetvenkedő hölgy társat keres! Szélhámo-
sok kíméljenek!Tel.:70/409-4890

*68932*

70-es hölgy korban hozzáillő káros szenve-
délyektől mentes, megbízható társat keres!-
Te.:30/8577-408

*67427*

83 éves úr társat keres! Tel.:82/434-622
*65851*

VEGYES

Diavetítő + filmek, 15.000Ft; Móra 3lán-
gos gázrezsó pb.palackkal eladó 17.000Ft; 
MTDKapálógép jó állapotban eladó! 
Tel.:30/225-9008

*65846*

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

*69405*

Dunnákat, párnákat 23.000 Ft/kg-ért, 
örökséget hagyatékból, ócskavasat vásá-
rolok. Ingyenes kiszállás! 06-30/885-7737

*69407*

Dunnákat, párnákat 26.000 Ft/kg-ig, ha-
gyatékot vásárolok. Lomtalanítást vállalunk. 
06-30/710-6103

*69004*

Dunnákat, párnákat 27.000 Ft/kg-ig, ha-
gyatékot, örökséget vásárolok, lomtalanítást 
vállalok. 06-30/272-4436

*69623*

Kemping kerékpár,jó állapotban, Oxi-
gén-reduktor, Diszu-redukor, lánghegesztő 
pisztolykészlet, Benzinlámpa fél literes, 1db 
sövényíró villanyos, 150-es gépsatu, 1db 
villanymotor fordulat csökkentés 1400-ról, 
140 fordulat ELADÓ!Tel.:70/220-9942

*67043*

600as szalagfűrész eladó! Tel.:70/362-
4407

*69035*

Az internet születése

Harminc éve ezen a napon 
valaki letett az asztalra egy 
javaslatot, amely rövid időn 
belül teljesen felforgatta a 
világot.

„Bizonytalan, de izgal-
mas.” Ezzel a mondattal ér-
tékelte főnöke a svájci CERN 
részecskefizikai kutatóköz-
pontban dolgozó Tim Ber-
ners-Lee tervezetét, mely-
ben azt vázolta fel, hogy egy 
informatikai hálózattal mi-
ként lehetne segíteni az egy-
mástól távol dolgozó fiziku-
sok közös munkáját. Az ak-
kor 33 éves szoftvermérnök 
éppen 30 éve, 1989. március 
12-én adta be javaslatát, ez 
a dátum tekinthető tehát a 

world wide web (www) szü-
letésnapjának. Ahhoz, hogy 
ünnepelhessük az internet 
működéséhez szükséges 
rendszert, szükség volt rá, 
hogy Berners-Lee főnöke 
meglássa a lehetőséget az 
említett tervezetben. Így tör-
tént az, hogy időt biztosított 
neki arra, hogy az alapok 
felvázolása után egy műkö-
dő modellt fejlesszen a há-
lózatból, megalkossa a HT-
ML-nyelvet, a HTTP-proto-
kollt, valamint a WorldWi-
deWeb.app nevű szoftvert, 
amely a világ első böngésző-
programja (és weboldalszer-
kesztője) volt.

(forrás: hvg.hu)
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Hölgyvilág

Kos
Szorosabbra szeretnéd fűzni a munkakapcsolataidat, 
kedvesen viselkedsz a munkatársakkal. Feladatokat is 
átvállalsz, megvan az energikusságod, hogy többet dol-
gozz, mint munkatársaid. Azt tapasztalod, hogy növekszik 
a népszerűséged, a munkahelyi légkör is javulhat!

BiKa
A héten nem jellemző rád a munkakedv, de akkor is be kell 
menned a munkahelyedre. Ha lehetőséged van rá, akkor 
inkább egyedül dolgozol. Tehernek érezheted a munkatár-
saidat, nem vagy beszédes hangulatban! Ez rányomhatja 
a bélyegét az egész napodra, és a többiek sem tudják, 
hogy mi a bajod.

iKreK
Sok odafigyelést vársz el a munkatársaidtól, - akkor tudsz 
hatékonyan dolgozni, ha barátságosnak érzed a légkört. 
Pozitív jelzéseket Te is adhatsz munkatársaidnak, így 
könnyebb lesz kialakítani a jó hangulatot! Ne a többiektől 
várd el, hogy jó kedvet teremtsenek! A magánéletedben 
vidám napok várhatóak, amelyeket kedveseddel oszt-
hatsz meg!

ráK
Lassabban haladsz a munkahelyi teendőiddel, szüksé-
gessé válhat, hogy meggondoltabban oszd be az idődet. 
Érdemes jobban figyelned a munkádra, hiszen a gondola-
taid gyakran elkalandozhatnak. Ha főnököd veszi észre a 
hibákat, annak nem lesz jó vége!

oroszlán
Kreatívan dolgozol, de ezt nem díjazzák a feletteseid. Ju-
talmat biztosan nem fogsz kapni az ötletességedért, de 
legalább a saját munkádat meggyorsíthatod. Arra is lesz 
energiád, hogy átstrukturáld az időbeosztásodat, köny-
nyebbé teheted a napi feladatokat.

szűz
Több pihenésre van szükséged, az elmúlt időszakban 
kizsákmányoltad az erőforrásaidat. Fáradtnak érezheted 
magad, így nem tudsz maradéktalanul odafigyelni a teen-
dőidre. Talán jó ötlet lenne, ha néhány napot pihennél, így 
újult erővel térhetnél vissza a munkádhoz. Párkapcsola-
todban lehet néhány vita, akár a pénz miatt is.

Mérleg
Jól érzed magad a munkahelyeden, de többet törődsz a 
friss hírekkel, mint a feladataiddal. Lazábban veszed a te-
endőket, de szerencsére ezt senki nem veszi észre. Ügyelj 
arra, hogy azért a munkákból is elkészüljön valamennyi, 
a munkaidő végére. Az új információk, pedig még hasz-
nodra lehetnek!

sKorpió
Úgy tűnhet, hogy rosszkedvű vagy, egész nap morcosan 
hallgatsz. Valójában nincs benned harag, inkább csak el-
fáradtál. Nincs energiád arra, hogy komolyan koncentrálj, 
csak azzal foglalkozol, ami a leglényegesebb. Sokat javít-
hatsz a helyzeten, ha találsz magadnak olyan elfoglaltsá-
got, amely pihentet és kikapcsol egy kicsit.

nyilas
Alkalmad lehet az előrelépésre, ügyesen mutatod meg a 
felkészültségedet! Megnyerő stílusod segíteni fog az elő-
rejutásban, de érdemes diplomatikusan fogalmaznod! Ha 
felettesed megdicsér, akkor lelkessé válsz, képes vagy éjt, 
nappallá téve dolgozni.

BaK
Szórakozottá válsz, ami máskor nem jellemző rád. Min-
dig Te vagy, aki két lábbal állsz a földön. Most szétszórt 
lehetsz, nem tudod, hogy hová tetted a fontos tárgyaidat, 
sőt találkozókat, fontos időpontokat felejtesz el. Ez nem 
használ a munkádnak, lényeges lenne, hogy összeszedet-
ten dolgozz.

Vízöntő
Népszerű vagy a munkahelyeden, elbűvölően kedvesen 
viselkedsz. Jó hangulatot teremtesz, könnyebben meg-
birkózol az unalmas feladatokkal. A munkahelyi életed 
felpezsdülhet, több változás várható. Elképzelhető, hogy 
új munkatársakat kapsz, akiket rokonszenvesnek találsz.

HalaK
Több feszültséggel kell számolnod, s ez nagyon lelomboz-
hat. Nem sikerül egymásra hangolódnotok kedveseddel 
sem, nem is vágysz arra, hogy nagy beszélgetések legye-
nek közöttetek. Könnyen jönnek a félreértések, melyeken 
csak az segít, ha világosan kommunikáltok egymással.

HOROSZKÓP forrás: harmonet.hu

Bizarr álmok a tudomány 
szemével: honnan jönnek  
a furcsábbnál furcsább képek?

Fura álmai mindenki-
nek vannak, de ezek nem 
egyszerű képek, hanem 
tudományosan magyaráz-
ható jelenségek.

Mindenkivel előfordul, 
hogy felriad, nevetve vagy 
elképedve ébred fel egy-
egy ijesztő, nyomasztó, 
esetleg furcsa álomból. 
Másnap értetlenkedve 
meséli, mégis honnan jö-
hetett, hogyan állhatott 
össze egy ilyen zagyva-
ság a fejében?

Az ember néha meg-
találja, mi honnan ered-
hetett, máskor viszont 
arra jut, furcsa álmának 
se füle, se farka. Pedig a 
tudomány emberei azt 
mondják, még az álma-
inkban megjelenő leg-
nagyobb badarságnak is 
van magyarázható forrá-
sa, miértje.

Miér t á lmodik 
az ember furcsa 
dolgokat?

Az agy egész 
nap elképesztő 
bonyolult feladatot 
lát el. Feldolgoz, ösz-
szeköt meglévő infor-
mációkat korábban 
elraktározottakkal, 
memorizál, prob-
lémákat old meg. 
Ezek azonban olyan 
folyamatok, melyek 
egymással párhuzamo-
san, átfedésben nem tud-
nak végbemenni.

Mint azt a Harvard 
Egyetem pszichiátere, az 
alvás és agyműködés pro-
fesszora, Robert Stickgold 
magyarázza, az agy, ha 
alszunk, úgymond offli-
ne állapotban pihen, és 
mindent, amivel napköz-
ben foglalkoznia kellett, 
feldolgoz, elraktároz.

Emellett, amikor fur-
csákat álmodunk, mint 
mondja, az agyunk prob-
lémákat old meg. Olyan 
problémákat, melyekkel 
napközben foglalkoz-
tunk, de egyelőre nem 
sikerült megoldani azo-
kat. Befejezetlen feladata-
ival úgy foglalkozik, hogy 
álomképek formájában, 
akár jókora furcsaságok-
kal tarkítja az álmokat.

Ha megkérnek egy 
embert, üljön le, és írjon 
egy mesét, vagy találjon 
ki egy egyszerű szituáci-
ót, akkor, ha csak nincs 
írói vénája, nem boldogul 
könnyen. Sztorija lassan, 
nehezen születik meg, és 
jó eséllyel lapos is lesz.

Az alvó agy azonban 
különös módon sokkal 
jobb a sztorigyártásban. 
A professzor szerint a 
megoldandó kérdéseket, 
melyeken dolgozik, az al-
vó agy próbálja forgató-
könyvvé gyúrni, és elve-
zetni egy megoldáshoz. 
Az agy Stickgold szerint 
ilyenkor előkészíti ön-
magát arra, hogy majd 
éber állapotban meglel-
je az adott problémára a 
megoldást.

Ezt még tesztelték is, a 
professzor és egy másik 
szaktekintély, Wamsley. 
A 99 résztvevőnek nagyon 
bonyolult útvesztős fela-
datot adtak. Azok, akik a 
megoldást megszakíthat-
ták egy ötórás alvással, 
utána nagyobb sikerrel ta-
láltak ki az útvesztőből, 
mint a többiek.

Így aztán a profesz-
szor magyarázata alap-
ján nyugtázhatjuk, hogy 
amikor legközelebb ré-
málomból vagy lehetet-
lenül nyakatekert, fur-
csa álomból ébredünk, 
pozitívan kell szemlél-
ni a dolgot. Hiszen nem 
rossz dolog történt, csu-
pán, az a különös álom 
a problémák megoldásá-
hoz vitt minket egy lépés-
sel közelebb.

(forrás: femina.hu)

A francia nők kedvenc 
felsője igen változatos le-
het, ha a megfelelő módon 
kombinálod.

A párizsi sikk legalapve-
tőbb darabjai közé tartozik 
a fekete-fehér, illetve a sö-

tétkék-fehér csíkos felső, 
melyet a francia nők képe-
sek úgy viselni, hogy min-
dig sikkes maradjon, és sose 
legyen unalmas.

Nem csupán egy farmer-
ral vagy egy fekete nad-

rággal mutat jól ugyanis, 
hanem érdemes másho-
gyan is kombinálni, vagy 
épp színekkel kiegészíte-
ni, hogy még divatosabb 
legyen.

(forrás: femina.hu)

Hogy viseld a csíkos felsőt, hogy ne legyen unalmas?
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Egészség
VÉRADÁS
03.19. 13:30-16:00  
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 6. Kaffka Margit Kollégium

03.19. 08:00-15:00  
Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 
1. Kórház-Vérellátó

03.20. 12:00-16:00  
Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 
Kaposvári Egyetem

Ügyeletek
FOGÁSZaTI üGyeLeT

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

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

GyóGySZeRTÁRI üGyeLeT

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

Nagyatád 
Aranyszarvas Gyógyszertár
Kossuth L. u. 24.
03.15. Péntek  08:00 - 12:00
03.16. Szombat 12:00 – 14:00
03.17. Vasárnap 08:00 – 12:00
Szent István Gyógyszertár
Korányi S. u. 4.
03.18. Hétfő  18:00 – 20:00
03.19. Kedd  18:00 – 20:00
03.20. Szerda  18:00 – 20:00
03.21. Csütörtök 18:00 - 20:00
03.22. Péntek  18:00 - 20:00
03.23. Szombat 12:00 – 14:00
03.24. Vasárnap 08:00 – 12:00

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
17

19

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése 
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Nap mint nap a mosolyokért!
Nincs nap fog nélkül...

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

25
54

35

Kaposvár
Irányi Dániel utca 9. Tel.: 70/243-2003

 Kedden és pénteken természetgyógyász várja üzletünkben (lézeres akupunktura)!

26
31

58

Fülbelövés-füllyukasztás újszülött kortól

www.fulbeloveskaposvar.huSZALON | Széna utca 14. | Tel.: +36 30 394 2389

23
77

14

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 
8:00-12:00 és 13:00-17:00

Telefon: 20/316-5552
ORVOSI VÉNYT ELFOGADUNK!

ORTOPÉD 
CIPÉSZET
7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 54/2

ORTOPÉD CIPŐKÉSZÍTÉS, 
NEUROPÁTIAS CIPŐKÉSZÍTÉS, 

LUDTALPBETÉTEK, 
EGYEDI CIPŐBETÉTEK 26

73
72

19
40

05

Hogyan alakul ki a sarkantyú?

Csontkinövések nyomás 
hatására a test azon pont-
jain alakulnak ki, ahol a 
csont(ok) dörzsölik az izmo(-
ka)t. Emiatt a csont érintett 
pontja rendellenes növeke-
désnek indul, és ennek kö-
vetkeztében a környező szö-
vetek begyulladhatnak.
A sarkantyú kialakulásá-
nak leggyakoribb okai:
•  Nem megfelelő lábbeli 

viselése
•  Túlsúly
•  Túlzott megterhelés, pél-

dául állva végzett hosszan 
tartó vagy megerőltető te-
vékenységek miatt.

A sarkantyú kezelése:
Az orvosi kezelések mel-

lett mindkét sarkantyú típus 
esetén nagyon fontos a meg-
felelő, kényelmes lábbeli ki-
választása: már kaphatóak 
speciális talpkialakítású, já-
rás segítő cipők, illetve talp-

betétek, sarokpárnák, saro-
kemelők, zselés sarokékek 
is. A sarok párnázása eny-
híti a járás közbeni pana-
szokat és eloszlik a gyulladt 
területre gyakorolt nyomás.

Emellett kiváló eredmény 
érhető el lágylézer alkal-
mazásával is, melyet nap-
jainkban az egyik leghaté-
konyabb kezelési módszer-
nek tartanak mozgásszervi 
betegségek esetén. A szöve-
tekbe sugárzott fény (lézer) 
a gyógyító hatást sejtszin-
ten fejti ki. A szövetekben a 
lézersugárzás hatására ke-
letkező mikroáramok hely-
reállítják a beteg, gyulladt 
sejtek membránpotenciálját 
és ezzel a sejtbeli folyama-
tokat is katalizálják. Gyor-
sul a gyógyulás, a gyulladá-
sos folyamat csökken, majd 
megszűnik.

Forrás: elethosszig.hu
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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!

Nutellás- 
mascarponés  
kekszsüti

ELKÉSZÍTÉS
Lefőzünk egy adag 4 személyes kávét, hagyjuk kihűlni.
A kekszet kiöntjük egy tálba, majd a kihűlt kávéban átfor-
gatjuk - nem szabad eláztatni - mindegyiket, s egy tálcára 
rakjuk. A maradék kávét megisszuk! :)
Egy tálban a mascarponét a mogyorókrémmel kikeverjük.
A kekszet egy teáskanálnyi krémmel megkenjük, egy má-
sikat helyezünk rá, így „ragasztjuk össze” őket. Addig vé-
gezzük ezt, míg el nem fogynak a kekszek.
A végére hagyjunk egy kevés krémet, mellyel a fektetett 
rudakat (én 2 rúdra osztva készítettem - a kekszet megfe-
lezve) a tiszta ujjainkkal szépen bekenegetünk. Készen is 
vagyunk, mely nagyon kevés időt vett igénybe.
Egy éjszakára lefedve a hűtőszekrénybe tesszük, majd 
másnap gyönyörűen lehet szeletelni - ferdén kell felszele-
telni, én körülbelül 1 cm vastagságúra szeltem.

A finom receptet Kovács Erika kaposvári  
olvasónknak köszönjük.

HOZZÁVALóK / 4 ADAG
22 dkg keksz (1 csomag Albert keksz)
20 dkg nutella (4 evőkanál)
2 dl feketekávé (frissen főzött, kihűlt)
25 dkg mascarpone

INTERJÚK, CIKKEK, 
HASZNOS ÖTLETEK 
a család minden tagjának 
3-99 éves korig

Keresse városunk és a környék legforgalmasabb csomópontjain, 
kereskedelmi helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

MEGJELENT A 
CSALÁDI LAPOZÓ 

MÁRCIUSI SZÁMA

Sztárinterjú 

SzandivalFÓKUSZBAN A CSALÁD!

Programajánló 
6 megyéből

Sztárinterjú
Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

Torna az  
egészséges testért

A tartalomból
Smart 
home

Tablet  
a tanulásban 

Tavaszi  
divat

26
95

52


