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Karrier-Oktatás
a 4-5. oldalon!
A Hotel

LEGYÉL TAGJ
PROFI CSAP A EGY
ATNAK!

KAPOSVÁR ÉS

INFÓ

Emlékek a múltból,
érték

KAPOSVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ

Amit kínálunk:
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munkába járás
• Professzioná támogatása
lis
munkakörülm
ények
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2019. február 14.,

• KÖNYVELŐ
• KONYHAI
XXIII./6.
KISEGÍTŐ
• SZOBAASSZON
Y

Somogy Megye Népa jelennek, feladat a jövőnek
művészete kiállítás
Nagyatádon

2019. március 21., XXIII./11.

Keresztrejtvények a falon

Feladatok:
• Elektronikai
termékek
összeszerelé
se
• Gyártósorok
kiszolgálása
• Automata
beültető gépsor
kezelése

Elvárások:
• Általános
iskolai
• Több műszakos végzettség
munkarend
vállalása
• Álló-ülő munka
vállalása

Magán-munkaközve

títői ny. sz.: 29338/2000-0100
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SunGarden****
munkatársakat
keres
csapatába éves
állásra
az alábbi pozíciókr
a:

AZONNALI KEZDÉSI
LEHETŐSÉ
ÉS NYUGDÍJA
SOK JELENTKE GGEL PÁLYAKEZDŐK
ZÉSÉT IS VÁRJUK

KÖRZETE SZUPER

Jelentkezés önéletrajz
megküldésével

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

sales@hotelsungarda
en.hu
email címen.

A Tamási-Hús
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Betanított
munkára

Miniszteri elismerést kapott
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ÁLLÁSHIRDE

TÉS

ely pontjára!

54 másik Szuperin
fó lapjába is
feladhatja hirdetés
ét?

MUNKAERŐHIÁ

Hirdessen célzottan

NYA VAN?

a Szuperinfó országos

laphálózatában!

Jelentkezni fényképes
amelyeket a következő önéletrajzzal lehet,
z.stemler@premium-e-mail címre várunk
bacon.com vagy
a 7090 Tamási
Dózsa Gy. u. 123.-as
továbbá telefonon címre levélben,
a 0630/410-6635-ös
telefonszámon.

Elismerés az áldozatsegítési munkáért

lágból, flowba kerül. A most
kiállított képek meghatározott témapárok köré szerveződnek, elhelyezési módjuk
is utal a kiállítás címére, Mónika leginkább azt szeretné,

Feleslegessé vált könyvét ajándékozza a könyvtárnak
ner Bernát özvegye, Kertész Margit 2015. decemberében hívta életre, adózva
férje emléke és munkássága előtt azzal a céllal, hogy
a megyében „a könyvtáros
hivatás kiváló gyakorlói
erkölcsi és szerény anyagi
megbecsülést, támogatást
kapjanak”.

Paluska Annamária
már hat éve dolgozik áldozatsegítő szakembereként. Munkáját lelkiismeretesen végzi, az áldozatsegítéshez elengedhetetlen segítő attitűd érvényesül. Az évek során összegyűjtött tapasztalatait a
járási hivatalok „új” áldozatsegítő munkatársai felé is hatékonyan közvetíti.
Munkakapcsolatai a jelzőrendszer többi tagjával,
a segítő civil szervezetek
képviselőivel is kiemelkedően jól működik, az áldozatok érdekeinek minél
szélesebb körű érvényesítése érdekében.
(Somogy Megyei
Kormányhivatal)

FESTMÉNYVÁSÁR KÖLTÖZIK
Kaposvár, PTE EgészségA SZUPERINFÓ!
ügyi Főisk., Szt. Imre u. 14/B.

TAVASZI AJÁNDÉK A SZUPERINFÓTÓL
1-et fizet 2-őt kap lakossági

március 25. hétfő 11-18 óráig
március 26. kedd 9-17 óráig

263700

APRÓHIRDETÉS AKCIÓ!
VÁLASZTHATÓ KEDVEZMÉNY:
1 feladott hirdetés 2 alkalommal jelenik meg vagy
2 hirdetést ad fel egyszerre 50-50% kedvezménnyel

Biztatunk mindenkit,
hogy bátran vegyen részt
az akcióban, hiszen adni jó. A z ajándékozás
öröme mellett kicsit viszonozhatjuk a köny vtár dolgozóinak áldozatos munkáját, amivel folyamatosan szolgálják az
odalátogatókat.

Több, mint 250 db festményből
vásárolhat, akár részletre is!
Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

06-70/614-2041

www.apluszbgaleria.hu

270845

A Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtár Kellner Bernát Alapítványa könyvgyűjtést
szervez. Nyitvatartási időben
egészen április 15-ig várják az
1990 után megjelent, használt,
de jó állapotban lévő, feleslegessé vált könyveket.
Az alapítványt az egykori könyvtárigazgató, Kell-

Az áldozatsegítési szakterületen végzett kimagasló
munkájáért kapott elismerő
oklevelet Paluska Annamária, a Somogy Megyei Kormányhivatal munkatársa.
„Az áldozatsegítésről”
címmel rendezett konferenciát az Igazságügyi Minisztérium. A rendezvény
keretében elismeréseket
is átadtak. Paluska Annamária, a Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Hatósági és Igazságügyi Osztály szakügyintézője elismerő oklevelet vehetett át Dr. Gellén Márton
igazságügyi módszertani
irányításért felelős helyettes államtitkártól.

Április 1-től változatlan
nyitvatartással, de új címen,

Kaposváron a Fő u. 12.
szám alatt megújult, kényelmesebb
ügyfélszolgálatunkon várjuk
meglévő és új partnereinket.

271405

Az este során megtudhattuk, hogy milyen veszélyes
és mókás helyzetekbe került
már az alkotó a képek elkészítésénél, jellemzően teljesen
kiszakad a körülötte levő vi-

hogy képein elgondolkodnánk, fejtsük meg őket, hiszen maguk a képek is rejtvények. A keresztrejtvényekhez
szoros kapcsolat fűzi, mindennap 1-2 rejtvény kitöltődik
általa, emellett a humort is
nagyon kedveli, amit az élete
fontos részének tart. Jövőbeli
tervei közt szerepel egy olyan
kiállítás is, ahol a képekhez
mellékelt írásokkal humorérzékét is szélesebb körben
megismerhetik.

200005

az ország bárm

234813

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Gulyás Gergelytől a
Somogy Megyei Kormányhivatal tisztviselője. A budapesti Várkert Bazárban tartott eseményen dr. Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter több
megyei kormányhivatal tisztviselőjének is Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át szakmai munkája elismeréseként.
(Somogy Megyei Kormányhivatal)

n Hajdú Mónika fotóművész Keresztrejtvények című
kiállása kedden nyílt meg a Takáts Gyula Megyei is
Városi Könyvtárban. Az alkotóval Lieber Erzsébet
képzőművész beszélgetett, aki múlt héten vehette
át a Munkácsy Mihály-díjat kiemelkedő képzőművészeti tevénkenysége elismeréseként.

Kft. felvételt h

AWI Hegeszt
munkakörbe
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Kaposvár és körzete Szuperinfó

RIPPL-RÓNAI MÚZEUM
PROGRAMJA
Március 23., szombat
10:00 Kölyök Múzeum – Én a
somogyi huszár interaktív módon
Máj Péter hagyományőrző családi programja
Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum
Március 23., szombat
14:00 Desedai Panoráma – MitolóKAPOSVÁR
giai alakok a nagyvilágból
Előadó: Üst Norbert kiállítóhelyi
koordinátor
Helyszín: Fekete István LátogatóTAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS
központ
VÁROSI KÖNYVTÁR
Március 28., csütörtök
Március 25., hétfő
10:00 Baba-Mama Klub Béres Eri- 17:00 Földi virágegyetem, Herbárium és szépirodalom
kával
A szombathelyi Savaria múzeum
Március 22., péntek
vándorkiállítása
17:00 Ifj. Lőrincz Ferenc építész,
fotográfus előadás a Víz világnap- A kiállítást megnyitja Balogh Lajos
a Szombathelyi Savaria múzeja alkalmából.
um botanikusa múzeumi osztályIfj. Lőrincz Ferenc szabadúvezetője
szó fotóriporter Sport (egyeHelyszín: Fekete István Látogatódi), valamint Természet és tudomány (egyedi) kategóriában első központ
díjat nyert a 37. Magyar Sajtófotó Március 30., szombat
10:00 Manó Múzeum
Pályázaton.
Március 27., szerda
A foglalkozást Béres Erika óvoda17:00 Kaposvári Szabadegyetem – pedagógus tartja
ismeretterjesztő előadás-sorozat
Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum
Kovács Péter: Szalay család
Március 30., szombat
Somogyban
10:00-18:00 Nárcisz ünnep
Március 28., csütörtök
Rippl-Rónai József Emlékház és
18:00 100 éve történt: Erdély és a Látogatóközpont
forradalmak kora
Puskás Béla hely- és katonatörténet kutató, ny. állományú ezredes
előadása a Kaposvári Polgári CasiCSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
no szerezésében
Március 22., péntek
10:00 Bartos Erika: BOGYÓ ÉS
SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA
BABÓCA
Március 30., szombat
Pöttöm előadás, Pöttöm előadás
15:00 Egy új élmény!
Március 23., szombat
Gyerekmusical Janza Katával
15:00 Bartos Erika: BOGYÓ ÉS
BABÓCA
EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS
Agóra stúdió, Pöttöm előadás
KÖZPONT
Március 26., kedd
Március 26., kedd
10:00 Medve és a Kislány
Kerekítő baba-mama foglalkozás Pöttöm előadás, Pöttöm előadás
10:00 órától Kerekítő Mondókás
11:00 Shakespeare – Winfield –
Móka (0-3 éves korig)
Long – Singer: S.Ö.R.
10:40-től Kerekítő Bábos torna
Agóra stúdió, Stúdió előadás
(1-3 éves korig)
19:00 Shakespeare – Winfield –
Long – Singer: S.Ö.R.
TIT Irodalmi Kávéház
Agóra stúdió, Stúdió előadás
Március 27., szerda
Március 25., hétfő
10:00 Václav Čtvrtek – Bodnár Zol18:00 Rendhagyó zenés irodalomóra Beck Zolival
tán: Moha és Páfrány
Pöttöm előadás, Pöttöm bérlet
11:00 Václav Čtvrtek – Bodnár Zoltán: Moha és Páfrány
Pöttöm előadás, Pöttöm bérlet
Március 28., csütörtök
10:00 Medve és a Kislány
Pöttöm előadás, Pöttöm előadás
19:00 Friedrich Schiller: STUART
MÁRIA
Agóra színpad, Főpróba bérlet

Programok

Színház

2019. március 21.
ROXINHÁZ
Március 22., péntek
19:00 Anconai szerelmesek
Bérletszünet
Március 23., szombat
19:00 Anconai szerelmesek
Bérletszünet
Március 29., péntek
15:00 Anconai szerelmesek
Ifjúsági bérlet

Rendezvény
ERDŐK HÁZA
LÁTOGATÓKÖZPONT
Március 22., péntek
10:00 Víz Világnapi környezetvédelmi vetélkedő
Iskoláscsoportokat hívunk a rendezvényre, ahol a diákok összemérhetik a környezettel és természettel kapcsolatos tudásukat. A
program 10.00 - 11.30 között zajlik, korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges.
SZIÁGYI ERDÉSZETI ERDEI
ISKOLA
Március 22., péntek
09:00 Víz Világnapjának megünneplése Lutra országa
Emlékezés - előadásokkal, interaktív feladatokkal - a természethez
köthető, jeles márciusi napokra.
A program 9-16 óra között zajlik,
korlátozott létszám miatt, előzetes
bejelentkezés szükséges.
MESZTEGNYŐI ÁLLAMI ERDEI
VASÚT
Március 22., péntek
10:00 A „Víz Világnap”-jának
megünneplése a természetes
vizek környezetében
Iskolás csoportok számára, kisvasutazással összekötött „vizes
élménynap”. Ennek során a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet állóés folyóvizei, azok jelentősége
illetve jellegzetes állat- és növényfajai kerülnek bemutatásra. A korlátozott létszám miatt, előzetes
bejelentkezés a program előtt
min. 1 héttel.

Túra
KAPOSVÁRI METEOR TTE
Március 23., szombat
Medvehagyma szedő túra
Találkozás: 08:15-kor a helyi autóbusz pályaudvaron
Túraútvonal: Kaposszentjakab –
Nyárszói erdő – Herceg forrás –
Sántos
Túratáv: 10 km
Március 23., szombat
Medvehagyma szedő kerékpártúra
Találkozás: 09:00-kor Kaposváron
a Cseri sorompónál

Moldova György:

Előttünk az özönvíz
...Az eredeti szurok alapra
NOÉ, Hektor miniszterelnök
által kiadott jelszavakat festett: „Ha belépsz hozzánk, tudomásul kell venned a bárka
törvényeit” „Mindenki annyit
ér, amennyije van” Ma, sokkal
jobban élünk, mint tavaly. A
szöveget az enyhén borközi állapotban lévő NOÉ, egy f betűvel
egészítette ki. Ma sokkal jobban
félünk, mint tavaly.

Túraútvonal: Cseri út – Tókaji parkerdő és vissza
Túratáv: 10 km
Március 30., szombat
Gyalogolj az egészségedért 1.
sz. túra
Találkozás: 06:45-kor a távolsági
autóbusz pályaudvaron
Túraútvonal: Mosdós – Vigadó
hegy – Gödrekeresztúr – Gödre
Túratáv: 11 km

Laza
KAPOSVÁRI VÁROSI
SPORTCSARNOK
Március 23., szombat
18:00 II. Kaposvári Retro Fesztivál
Fellépők: KOZMIX, BETTY LOVE,
FIESTA, DESPERADO, GROOVEHOUSE,
TNT Zenekar, V-TECH, MR RICK

NAGYATÁD

Programok
ADY ENDRE GIMNÁZIUM
#Március 28., csütörtök
17:00 greCSOKOLlár
Zenés irodalmi est Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László előadásában.

Korunk egyik legnagyobb egészségügyi kihívását a rosszindulatú
daganatok jelentik. Van már eszköz és lehetőség, hogy a rákos
halálozások számát érdemben
csökkentsük, de alig élünk vele.
A közeljövő pedig jelentős áttörést tartogat a probléma megoldására. Dr. Pécsi Balázs, onkológus
szakorvos
NAGYATÁDI VÁROSI
SPORTCSARNOK
Március 23., szombat
18:00 RKC férfi NBII mérkőzés
RKC – Kiskunhalas UKSC
ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS
ISKOLA
Március 30., szombat
I. Nagyatádi Asztalitenisz Verseny
„amatőr” asztaliteniszezők részére
08:00-08:30 Nevezés a helyszínen
08:45-09:00 Ünnepélyes megnyitó
A versenyt megnyitja és a díjakat
átadja Ormai István a város polgármestere
Versenyszámok:
Női és férfi egyéni és páros
Férfi szenior egyéni és páros

MUDIN IMRE SPORTCENTRUM
Március
23., szombat
NAGYATÁDI KULTURÁLIS
15:00
Nagyatádi
FC focibajnoki
KÖZPONT
mérkőzés
Március 23., szombat
19:00 Donald Marquiles: VACSORA Nagyatád - Nagybajom
NÉGYESBEN
Március 27., szerda
17:00 Élet rák nélkül - Dr. Pécsi
INGYENES
Balázs előadása
PROGRAMOK
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Hétről-hétre

Somogy megyei adótraffipax

A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága az 12. héten a megye teljes területén fokozottan
ellenőrzi a vetőmag- és palántacsemetéket, a kerti eszközöket, vegyszereket árusítókat. A mezőgazdasági boltok mellett a piacokon árusító kereskedők is számíthatnak vizsgálatokra. Ezzel párhuzamosan
folytatódnak a hentesüzletek ellenőrzései is. A nyugtaadás és a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét vizsgálják az ellenőrök.

A víz világnapja - Premier előtt vetítik
a felújított Vízipók-csodapókot a hétvégén Itt vannak a részletek a
szakképzés átalakításáról
nA hétvégén orszá-

n Az ötödik érettségi tárgyat a szakmai vizsgával váltják majd ki. A 2020-ban kezdődő tanévet már egy részleteiben megújuló szakképzési rendszerben kezdhetik meg a diákok – írja a
Magyar Nemzet.

gosan több moziban is
premier előtt vetítik a
március 22-ei víz világnapja alkalmából a környezettudatosságra nevelő Vízipók-csodapók
című egészestés rajzfilm
digitálisan felújított
változatát.
Az 1983-ban készült egészestés rajzfilm digitálisan felújítva április 18-tól
látható a mozikban, a Mozinet forgalmazásában. A
film a természet szeretetére és a környezet védelmére is tanít.
A WWF hazai alapítványa több mint 25 éve dolgozik a hazai erdők védelméért, vizes élőhelyeink
megőrzéséért, az éghajlatváltozás mérsékléséért
és az őshonos fajok megóvásáért. Mára folyóink és
természetes árterületeink
több mint 90 százaléka eltűnt, nagyon fontos tehát a

megmaradt területek megőrzése és helyreállítása áll a közleményben.
M int í r já k, v i zein k
mindannyiunk létének
alapját képezik - fontos,
hogy az értékeivel tisztában legyünk, és személyes élményeken keresztül kötődjünk hozzájuk.
Ezért is ajánlják kicsiknek
és nagyoknak egyaránt a
Vízipók-csodapókot.

XXXI. KAPOSVÁR
VÁROSISMERETI VERSENY
Időpont: Március 30., szombat
A verseny célja: Kaposvár város történelmi, kulturális
és sport nevezetességeinek megismertetése.
Rendező szerv: Kaposvári Természetbarátok TE 7400
Kaposvár, Honvéd u. 25. 2/1. +36-30/5816353.
Rajt és Cél helye: AGÓRA – „Együd Árpád” Kulturális
Központ. Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
Gyülekezés, nevezés: a helyszínen 08:00 órától.
Megnyitó: 09:50 órától.
Köszöntőt mond: Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú
Város Polgármestere
A rajt ideje: 10:00 óra
Nevezés: a helyszínen - 3 kategóriában: I. kategória
- Családos (felnőtt + gyerek) II. kategória - Iskolások
(2000.01.01.-ig születettek) III. kategória - Felnőttek
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
Kártérítés a rendezőkkel szemben semmilyen címen
nem igényelhető! Versenyidő: I. kategória - 1 óra II.
kategória - 2 óra III. kategória - 3 óra Valamennyi kategóriában egy egyesület vagy iskola több csapatot
is indíthat!
Egy csapat létszáma: 2 vagy 3 fő
Nevezés: díjtalan

3

A film több mint fél éven
át tartó digitális felújítása során kockánként távolították el az egyenetlenségeket, festékhibákat
és a színeket is felfrissítették. A közleményben
idézik Mikulás Ferencet,
a Kecskemétfilm igazgatóját, a film producerét is,
aki szerint a felújítás után
szebb lett a film, mint eredeti formájában. (MTI)

Pályázat fiataloknak
Nagyatád Város Önkormányzata a „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című,
EFOP-1.2.11-16-2017-00034
projekt keretében „Önkormányzati Ösztönző támogatás fiatalok munkába állásához Nagyatádon” címmel pályázatot hirdet Nagyatádon
működő intézményeknél és
vállalkozásoknál jelenleg
azonosított hiányszakmák
betöltése érdekében fiatal
szakemberek városban maradásának és városba történő
letelepedésének támogatására. A pályázatok benyújtására
2019. március 7-től 2019. június 28-ig postai úton van lehetőség. A támogató a pályázattal kapcsolatban személyes
tájékoztatót tart 2019. március 29-én 17 órakor helyszín:
Nagyatádi Kulturális Központ, Kamaraterem
(forrás: nagyatad.hu)

A technikusképzés a
mérnökképzés előszobája is lesz, a szakképző iskolákban pedig
ténylegesen megszerzik
az adott szakma műveléséhez szükséges tudást – mondta a Magyar
Nemzetnek Pölöskei Gáborné, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, hozzátéve: a jelenlegi szakgimnáziumi 4+1 struktúra helyébe az ötéves technikumi képzés lép, amelynek
végén négy közismereti
tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Az ötödik érettségi tárgyat a
szakmai vizsga váltja
ki, emelt szintű érettségi
tárgynak megfeleltetve,
ezzel is megkönnyítve a
szakirányú felsőoktatásba való továbblépést.
„A karrierlehetőségeknek két útjuk van. Az
egyik a technikusképzés,
amely a mérnökképzés
előszobája is lesz, mert
a diák olyan gyakorlati tudásra is szert tesz a
szakképzés során, ami
által nagyon jó mérnökké válhat. A másik út a
szakképző iskola, amely
a kétkezi szakmához
szükséges tudás megszerzéséről szól. Itt a tanulók a saját szakmájuk
mestereivé válhatnak”
– magyarázta.
Hozzátette: bevezetnek egy orientációs évet,
ami a bizonytalanokat
segíti a pályaválasztásban, a műhelyiskola és
a szakkollégiumi rendszer pedig a felzárkózásukban nyújt segítséget.
„Egy uniós program ré-

szeként az idei tanév elején minden kilencedik
osztályos diák készségeit felmértük. Arra jutottunk, hogy ilyen felmérést már az általános
iskolában is kellene végezni. Ez segítené a diákokat abban, hogy megismerjék az erősségeiket és tisztába jöjjenek
azzal, milyen ágazatokban, milyen szakmákban
hasznosíthatnák azokat.
Így sokkal könnyebben
tudnának eligazodni a
pályaválasztás során. De
megnéztük például azt
is, hogy kilencedik osztályban miből bukik meg
a legtöbb diák. Azt láttuk, hogy a matematika
után a szakmai tantárgyak voltak a második
helyen. Mindezek alapján azt a következtetést
vontuk le, hogy egyrészt
segíteni kell a diákoknak
abban, hogy a képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő szakmát
kezdjék el tanulni, másrészt a tananyag tartalmát felül kell vizsgálni”
– tette hozzá.
Pölöskei Gáborné hozzátette: nem szerepel a
tankötelezettség korhatára a stratégiában, mert
„ha lenne egy ilyen ideális kor, akkor valószínűleg minden ország ezt
választaná. Azonban
van olyan ország, ahol
15 év a tankötelezettség korhatára, van, ahol
16, 17 vagy 18 év. Az viszont hangsúlyos a stratégiában, hogy lehetőleg minden fiatal végzettséggel lépjen ki a
munkaerőpiacra”.
(forrás: eduline.hu)
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Karrier-Oktatás
LEGYÉL TAGJA EGY
PROFI CSAPATNAK!

A Hotel SunGarden****
munkatársakat keres
csapatába éves állásra
az alábbi pozíciókra:

AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉGGEL PÁLYAKEZDŐK
ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK

A Fusetech Kft.

„Az Év Kaposvári Munkáltatója 2018-ban”

JELENTKEZÉS:
JELENTKEZÉS:
Fényképes
Fényképes önéletrajzzal
önéletrajzzal
az
az info@premium-bacon.com
info@premium-bacon.com e-mail címre vagy
levélben a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123-as
postacímre
postacímre küldve
Telefonon: 06-30/235-0994
06-30/866-3657

BEST CHEMICAL KFT

Betanított
munkára

Jelentkezni: Önéletrajzzal

E-mailen: best@bestchemical.hu
vagy info@pandatechnology.hu
Levelezési cím:
7461 Orci, Rákóczi u. 7.
Tel.: +36 30 9 797 051

265794

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Kiemelt béren kívüli juttatások
A Wolf
System Kft. állást
hirdet:
A Wolf System Kft. állást hirdet:
• Hosszú
távú,
biztos munkahely
és/vagy
•SzakMegfelelő
létszámú jelentkező
Műszaki esetén
előkészítő
saját
buszjáratot
biztosítunk
betanított munkás
munkakörbe

Kaposvári
betanított
Villamossági
Gyár Kft.
munkásokat
keres:
alumínium
hegesztő
Kaposvári

gépkezelésre,
Villamossági
Gyár Kft.
összeállító
lakatos
összeszerelésre,
hagyományos
marós
betanított
berendezés
karbantartó
villanyszerelő
munkásokat
szerelésre,
gépbeállító
keres:
galvanizálásra.
szakmunkásokat
3 gépkezelésre,
műszak vállalása
valamint
3 műszakba
összeszerelésre,
esetén
extra
betanított
galvanizáló
berendezés
Kaposvári
bérkiegészítés
jár!
munkatársakat
keres.
Villamossági
szerelésre,
Kft.
JelentkezniGyár
önéletrajzzal
galvanizálásra.
az allas@kvgy.hu
Kaposvári
3 email
műszak
vállalása
címen
lehet.
esetén extra
Villamossági
Gyár Kft.
Kaposvári
bérkiegészítés
jár!
betanított
Villamossági

Gyár
Kft.
Jelentkezni
önéletrajzzal
munkásokat
az allas@kvgy.hu
keres:
alumínium
hegesztő
Kaposvári
email
címen
lehet.

gépkezelésre,
Villamossági
Gyár Kft.
összeállító
lakatos
összeszerelésre,
hagyományos
marós
betanított
berendezés
karbantartó
villanyszerelő
munkásokat
szerelésre,
munkakörbe
gépbeállító
Előny: ArchiCad/AutoCad program
keres:
galvanizálásra.
Minimum: „B” kategóriás jogosítvány
felhasználó szintű ismerete
szakmunkásokat
gépkezelésre,
3 műszak vállalása
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
lehet,
Érdeklődni: +36 30/ 239-97-89-es
Érdeklődni: +36 30/ 247-59-20-as
valamint
3 műszakba
amelyeket
a küldje
következő e-mail
címre várunk
összeszerelésre,
telefonszámon,
vagy
telefonszámon,
vagy küldje
esetén
extra
betanított
galvanizáló
fényképes info@premium-bacon.com
önéletrajzát a:
fényképes
önéletrajzát
a:
vagy
a
berendezés
bérkiegészítés
jár!
tamas.nemeth@wolfsystem.hu-ra
zoltan.molnar@wolfsystem.hu-ra
7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as
címre levélben,
munkatársakat
szerelésre,keres.
továbbá telefonon a 06-30/866-3657-es telefonszámon
Jelentkezni önéletrajzzal
galvanizálásra.
az allas@kvgy.hu
hétfőtől péntekig 7-16 óráig.
3 email
műszak
vállalása
címen
lehet.
esetén extra
jár!
A Fusetech bérkiegészítés
Kft.
251537

251232

262827

Feltételek:
• Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés

Kaposvári
Villamossági Gyár Kft.

Segédmunkásokat,
A Tamási-Hús Kft. felvételt
hirdet
raktárosi
illetve
lakatos és asztalos
áru összekészítői
szakmunkásokat
munkakörben hirdet állást.
hr@nivovas.hu
Feltételek:
e-mail
címre várjuk
• Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés

Betanított
munkára

ÁLLÁSHIRDETÉS
• Műszakvezető

„Az Év Kaposvári Munkáltatója
2018-ban”
Jelentkezni önéletrajzzal

54 másik Szuperinfó lapjába is

Jelentkezés/kapcsolat:
feladhatja hirdetését?
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
Hirdessen Az
célzottan
a bővebben:
Szuperinfó
országos laphálózatában!
állásokról
www.fusetech.hu/karrier

MUNKAERŐHIÁNYA VAN?

272013

Jelentkezni fényképes
fényképes önéletrajzzal
önéletrajzzal lehet,
lehet,
amelyeket a következő e-mail
e-mail címre
címre várunk
várunk
info@premium-bacon.com vagy a
7090 Tamási
TamásiDózsa
DózsaGy.
Gy.u.
u.123.-as
123-as címre levélben,
7090
továbbá telefonon a 06-30/235-0994-es
06-30/866-3657-es telefonszámon
hétfőtőlpéntekig
péntekig7-16
7-16 óráig.
hétfőtől

a Szuperinfó országos hálózatánA munkakörökhöz
keresztül
és a gyakorlathoz illeszkedő kiemelt öszszegű juttatási csomag, emelt
az ország• HR
bármely
generalista pontjára!
összegű műszakpótlék, kiemelkedő havi Cafeteria juttatás, 13.
Tudta Ön, hogy itt helyben,
a Szuperinfó
• Gépbeállító
havi fizetés,
dolgozói kedvezmények, munkaruházat, bejáirodáján keresztül,
az ország
támogatása, hosszú távú
• Gyártósori összeszerelő rás
munkalehetőség.

234813

felvételt hirdet az alábbi pozíciókra:
az allas@kvgy.hu
Juttatásaink:
email címen lehet.

200013

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Kiemelt béren kívüli juttatások
• Hosszú távú, biztos munkahely
• Megfelelő létszámú jelentkező esetén
saját buszjáratot biztosítunk

havi fizetés, dolgozói kedvezmények, munkaruházat, bejárás támogatása, hosszú távú
munkalehetőség.

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/karrier

keresünk azonnali kezdéssel,
bejárást biztosítjuk.
Fényképes önéletrajzot a

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet

irányzott
hirdetés

Kaposvári
email
címen.
Villamossági
Gyár Kft.

261330

200015

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

sales@hotelsungarden.hu

272013

262830

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

A jól

Jelentkezés önéletrajz
megküldésével a

272001

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

• Műszakvezető
• HR generalista
• Gépbeállító
• Gyártósori összeszerelő

200013

Sorvezetői pozícióba

261330

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Hosszú távú, biztos munkahely
• Havonta készpénzes cafeteria, hűségprémium,
negyedévente jelenléti bónusz

• KÖNYVELŐ
• KONYHAI
KISEGÍTŐ
• SZOBAASSZONY

Feladatok:
Amit kínálunk:
• Elektronikai termékek
• Ingyenes buszjárat vagy
összeszerelése
munkába járás támogatása
• Gyártósorok kiszolgálása
• Professzionális
• Automata beültető gépsor
munkakörülmények
kezelése
• Béren
kívüli juttatások
felvételt hirdet az alábbi
pozíciókra:
• Munkavállalóinknak
Juttatásaink:
Elvárások:
balesetbiztosítás
• Általános iskolai végzettség
A munkakörökhöz és a gyakor• Több műszakos munkarend
Bővebb
információ
kérhető:
lathoz
illeszkedő
kiemelt öszvállalása
• tab@trenkwalder.com
szegű juttatási csomag, emelt
• Álló-ülő munka vállalása
• +36 20 434-6398
műszakpótlék, kiemel• +36összegű
20 555-3314
kedő
Cafeteria juttatás, 13.
• +36(
84 )havi
526-324
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A KaposPlast Műanyagipari Kft.
Európa vezető kefeipari szálgyártója
azonnali kezdéssel keres:

TMK műszerész

Két műszakos munkarend napi 8 óra.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet

Amit kínálunk:

268091

Elvárásaink

266814

• kiemelt bérezés
• utazási költségtérítés
• képzések
• szállás lehetőséggel
• projektmunka
• középfokú végzettség, műszaki
végzettség
• 1 – 2 év üzemi gyakorlat hasonló
munkakörben
• pontos, precíz, jó szervező készség,
határozott fellépés, jó konfliktus
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

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

gépészmérnököt keres!

261328

A KaposPlast Műanyagipari Kft. Európa
vezető kefeipari szálgyártója a folyamatosan növekvő termeléséhez hosszú
távra, azonnali kezdéssel, folyamatos
munkarendbe keres:

TMK Lakatos; Szerszámos

Nem baj, ha nincs szuperképességed, nekünk elég,
ha gépészmérnök vagy és ez határozza meg a gondolkodásmódodat.

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

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 (ledolgozott 6 hónap után)
• Fizetési előleg lehetősége

• Versenyképest ﬁzetést, jelenléti díjat, év végén jutalmat. Támogatjuk
bejárásodat, tanulhatsz, másod diplomát szerezhetsz és nem utolsósorban
egy ﬁatalos és sportos műszaki csapat tagja lehetsz.
• Ha nem beszélsz angolul, utálod a vas szagot, nem szeretsz rajzolni és nem
érdekel a lemeztechnológia inkább ne jelentkezz.
Ha fontos neked, hogy ne az ígéretek földjén ,
hanem egy hiteles etikus munkahelyen dolgozz, akkor jelentkezz
az allas@kvgy.hu email címen szakmai önéletrajzoddal.

258441

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet

TMK villanyszerelő

2 műszakos 12 órás folyamatos munkarendbe. (3 nap munka 3 nap pihenő)

Elvárásaink:

• Szakirányú, szakmai végzettség
• 1 – 2 év üzemi gyakorlat hasonló
munkakörben
• Erősáramú berendezések üzemeltetésében szerzett gyakorlat előnyt jelent
• Pontos, precíz, jó szervező készség,
határozott fellépés, jó konfliktus kezelés
• Megbízható, terhelhető személyiség
• Pályakezdő? Villanyszerelő végzettséggel? Nálunk Ön is elhelyezkedhet.
Jelentkezését az alább elérhetőségeken 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.

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

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.

200005

Mit kínálunk?

266815

• ha szeretsz tervezőprogramban rajzolni, ha rajongsz a vasért és ezért hajlandó
vagy az íróasztaltól is felállni
• ha a lemeztechnológiával kapcsolatosan van munkatapasztalatod és készítettél
már ajánlatokat és ezt a melót te is olyan fontosnak tartod, mint mi.
• ha már nem vagy pályakezdő és egy összetett gyártási kultúrájú cég pont
megfelelő kihívás számodra.

Elektroműszerész
munkakörbe.

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.

Garantáljuk, hogy nemcsak a pénzért, hanem szakmai fejlődéséért és
kihívásokért fogsz nálunk dolgozni.

Rád van szükségünk,
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268824

garázskapuk
redőny, reluxa, zsalugáter
helyszínre szállítás
szakszerű bontás és beépítés

MŰANYAG - FA NYÍLÁSZÁRÓK, REDŐNY,
ZSALUGÁTER, SZÚNYOGHÁLÓ

Apró
INGATLAN

*70541*

www.abcablak.hu

*72126*

Desedán, telek hétvégi házzal, eladó! Műút
és villany van! Tel.:30 /994-6741
*71929*

Búcsú – egy szó, melyet oly könnyű kimondani,
mégis nehéz, kimondhatatlanul nehéz elviselni...

Eladó ingatlanok Barcs igényes kertes családi ház kétgenerációs, medencével. Nagykanizsán igényes lakás garázzsal. Hévízen igényes kertes családi
ház. Érdeklődni: 30/8253377

231569

Észak-Nyugai városrészen 184nm-es.
5 szoba nappalis, cirkós, vegyes tüzelésű kazánnal, melléképülettel, családi ház
eladó! Telek 600nm-es telekel. Ár:24MFt
Tel.:30/389-4739
*58651*

Fonyód, kétszintes, 155 m2-es családi ház,
700 m-re a parttól 31 Mft Tel.:70-389825

*66028*

Jó állapotú 3 szobás lakást keresünk azonnali kifizetéssel készpénzes vevőnk részére
25Mft-ig Tel:0670605 7749

sáig vagy a nyilatkozat
visszavonásáig.
A civil kedvezményezettekre és a kiemelt költségvetési előirányzatra

*71984*

*70985*

*71957*

Kaposváron 53nm-es, 1. emeleti, 1+2 félszobás, felújítandó, tégla, gázkonvektoros
lakás eladó! 11,2MFt Tel.:30/389-4739

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

Nemesvid 90 m2-es családi ház, 3 szobás
24 MFt 30-7132942

*71964*

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

*71785*

*72146*

Taszár, kiváló állapotú családi ház, 150 m2es, 6 szobás 26 Mft
*72140*

*71959*

Kaposvár, Kinizsi ltp. 3.em. m2, felújított
14,5 MFt Tel.:70-389825
*72127*

KULCS, ZÁR SZAKSZERVIZ
www.langgravir.hu

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

Ajándéktárgyak, sportkupák,
érmek forgalmazása
és gravírozása
Speciális és indításgátlós
autókulcsok
Üvegtrófeák • Bélyegzőkészítés
Zárak, lakatok, pénzkazetták,
széfek nagy választékban

Kaposvár, újépítésű lakás 70 m2, földszint,
kertkapcsolatos, 29,4 MFt Tel.:70-389825

E-mail: langgravir@gmail.com
Kaposvár, Rippl-Rónai tér 2.
Tel/Fax: 82/310-653

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

*72130*

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

*71962*

*72131*

Kaposvár 4 sorházi kislakás egyben - 15.9
MFt Tel.:70-389825
*72128*

Kaposváron Búzavirág utcában háromszobás, 68nm-es, magasföldszinten, déli fekvésű lakás eladó 16,5MFf Tel.:30/935-0674
*65803*

*58650*

*48985*

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

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

*71956*

*71978*

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,

A Mozgáskorlátozottak
Somogy Megyei Egyesülete

265787

tisztelettel kéri Önöket,
hogy személyi jövedelem adójuk
1%-át a mozgássérült emberek szociális ellátását nyújtó

Köszönjük támogatásukat!

*71786*

Kaposváron magánszemély, 1- vagy
másfél szobás lakást keres megvételre.
Tel.:30/594-2340 Ingatlanközvetítők kíméljenek.

*71783*

ugyanakkor továbbra is
évenként kell nyilatkozni,
mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal,
a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
(forrás: nav.hu)

Adószámunk: 19963156-2-14

*71975*

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

Kaposváron Kunffy utcában, 130nm-es, 3
szobás nappali, tágas konyha étkezős, cirkós és vegyes tüzelésű családi ház, garáz�zsal, műhellyel + 408nm-es telekkel eladó!
22,5MFt Tel.:30/389-4739

Kaposvár központban, 81nm-es, 2-ik emeleti, 3 szobás, liftes házban, cirkós lakás +
garázzsal eladó! 28MFt Tel.:30/389-4739

Kaposvár - Kecelhegy - 22MFt- teljesen felújított - 100 m2 22 mFt Tel.:70-389825

Felnőttintézményeink
működtetéséhez ajánlják fel.

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

*72134*

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

271687

Az idén is lehetőség van
arra, hogy rendelkezzen
az összevont adóalap után
befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt
legkésőbb 2019.
május 20-áig
az szja-bevallástól függetlenül is
megteheti.
Fontos,
hogy a 2019.
május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt
jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról,
a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel
sem mentheti ki.
A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2018. évi nyilatkozatokat a 2019. évben
is figyelembe veszi a NAV,
újabb nyilatkozat beadá-

Kaposvár belvárosában József Attila utcában felújítandó 75nm-s családi ház, kis telekkel eladó. Rendelőnek és irodának kiváló
lehetőség. Ár:13,5 Mft Tel: 06 30 856 9893
*71965*

*70840*

Amit az adó 1+1%-ról
tudni érdemes

266624

Budapest, XIV.ker., 36 m2-es panellakás
2. em. 28 Mft Tel.:70-389825

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

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

2019.03.01-2019.03.31

Bárdudvarnok, Olajhegyen családiház eladó nagy telekkel, víz, villany van. Érd: 16
óra után 82/713-213.

+36 70/317-78-61 EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL

Gyászjelentések, köszönetnyilvánítások,
megemlékezések,
a Szuperinfóban akár fényképpel is

Márciusi akció!

PALATETŐK

Zselickislad, Zselickisfalud, Nagyatád
közigazgatási területén.
Terjeszti a DMH Magyarország Kft.

bontás nélküli

FELÚJÍTÁSA

A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot az olvasói levelek tartalmának

l, 12 év garancia!
színes, mintás, bitumenes lemezze
érés, árajánlat.
felm
s
Lapostető szigetelés, ingyene
.palatetok.hu
www
Bodó Gábor, 06-30-2277-082 •
www.facebook.com/palatetok

255839
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szerkesztésére és közlésére.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba
ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések
közlésétől elzárkózik, a megjelent
hirdetések tartalmáért és a nyomdai
hibákért felelősséget nem vállal.

Kaposvár és körzete Szuperinfó
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179448

30-70% kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak +10%

82/416-888; 85/450-396;
06-30/620-8258
Kaposmérő, családi ház, 100 m2-es, 3
szobás, 4300 m2-es telek 13,8 MFt Tel.:70389825
*72139*

ALBÉRLET

Kaposvár központjában lakás kiadó!
Tel.:30/270-7907
*71029*

UNISZOLG 2002 BT.

268839

ROVAR- ÉS
RÁGCSÁLÓIRTÁS
Tel.: 30/348-0129, 20/234-5516

1 szobás bútorozott tégla-gázos lakás kiadó! 48.000+2havi kaució! Tel.:30/3894739
*71782*

Új házban, 64nm-es, 1 szoba, nappali, amerikai konyhás, bútorozott, cirkós lakás, garázzsal tárolóval kiadó! 120.000Ft+2 havi
kaució. Tel.:30/389-4739

*71793*

Kaposváron Búzavirág utcai garázsvárosban garázs eladó 1,7MFt Tel.:30/935-0674
*65799*

ÜZLET, IRODA

Kaposvár Honvéd utcában 33nm-s üzlethelység eladó! Ár:7,9Mft Tel:06 70605 7749
*71980*

Kaposvár vásártéren 24 nm-s üzlet eladó.(Az üzlet most is üzemel) Befektetésnek kiváló! Ár: 4,35 Mft Tel: 06 Tel:06 70
605 7749
*71966*

Balatonboglár 3850 m2-es telek 18 mFt
30-7132942
*72144*

Fonyód központjában 6378 m2-es telek, akár társasháznak is - 59 MFt Tel.:70389825
*72138*

Fonyódi hegyen panorámás telek 1560 m2
13,8 MFt Tel.:70-389825
*72133*

Kaposfüreden építési telek eladó. Telek:
855 nm-es összközműves Ár: 5,8 Mft Tel:
06 20 340 7026
*71971*

Kéthelyen, Balatontól 7 km-re 1.200 nm-es
összközműves építési telek eladó. Ir.ár: 3,2
M Ft. +36-30/401-0582

*68588*

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475
*54182*

Tetőfedés, ács és
asztalosmunkák,
nyílászárók cseréje.

Méretre és egy életre 6-8 kamrás
műanyag nyílászárók és redőnyök, továbbá szalagfüggöny - reluxa, napellenzők szerelése, garázskapuk forgalmazása. Laminált padló lerakását
vállaljuk! Tel.:06-20/968-6044; 0620/996-1977; 60-30/670-4050.
Műanyag nyílászárók, redőnyök, szúnyoghálók egyedi akciókkal, nyugdíjas kedvezménnyel. Érd: 20-271-1116
*63391*

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított munkás, géplakatos,
CNC-gépkezelő, autószerelő, villanyszerelő munkakörbe dolgozókat. Amit
biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási támogatás, bérelőleg. Tel.: 0670/415-9021 -JOBmotive Kft.-

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe, biztonsági öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A szállás és a bejárás megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi
fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 06-70/6009021 -JOBmotive Kft.-

*66016*

*66011*

Edit és Fia Bútorbolt
7500 Nagyatád, Kiszely u. 15. • Telefon: 06-30/446-3054

AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG!
BARDOT

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók márciusban 50%-os kedvezmén�nyel, nyugdíjasoknak +10%. 06-20500-8185

Kérje ingyenes
árajánlatunkat!

*65959*

Kreatinf Bt. Kaposvár
Tel: +36 30/217-73-63

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). Tel.: 0620/368-1233.
*81170*

JÁRMÛ

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777
*54184*

Simson motort vásárolnék, más régi motor, üzemképtelen is érdekelhet. 06-20/3513711
*54187*

Somogy megyében, kert gondozást, cserje és bozót ír tást, zárt kertek rendbetartását és lomtalanítást vállalunk! A munka felmérése díjtalan. Tel.:20/413-3030

kanapékk*

n
csak nálu

TOKIÓ MAXI

HAVI
AKCIÓ!

*59318*

ÁLLÁS

Balatonra 5 hónapos nyári gyümölcsárusításra felveszek 2 sofőrt, 5 eladót teljes ellátással, szállással. Ramos Miklósné, 06-30/979-8398, 0674/465-699
*71047*

HASZONGÉPJÁRMŰ

OMEGA
* A BEMUTATOTT KANAPÉK NAGYATÁDON KIZÁRÓLAG ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHATÓK MEG

15 Le összkerekes Kubota kistraktor 1,20as talajmaróval eladó. 06/30/659-9667
*71695*

ÁLLAT

Fiatal King galambok, költőpárok és Pannon-fehér nyulak eladók!Tel.:30/661-8585
*66578*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Fuvaroztat? Költöztet? Szállítat? Tibire
mindig olcsón számíthat! Tel.: +36 82/823958; 06/30/956-7015
*67596*

Áru, bútor szállítás, költöztetés kedvező
áron! Tel.:30/947 3005; 82/424 129
*92093*

*71541*

Balatonmária-fürdő 400 m-re a parttól,
220 m2 alapter. 43 MFt 30-7132942

Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz
munka. 06-30/900-8159, 06-70/2276273

*72142*

*71179*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

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

*55416*

FÖLD, KERT

Ötvöskónyi szőlőhegyen, kert-szántó, igényes présházzal eladó! Tel.:20/359-0509

30/588-9227

*66007*

*71173*

Hívja a tisztaság vonalát!

*46949*

*70850*

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

Magánházak,
lépcsőházak teljes körű
takarítása, ablaktisztítás is!

GÉP- SZERSZÁM

*71780*

ÉPÍTÉSI TELEK

Bízza ránk
a piszkos
munkát!

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásajánlataiból válogathatsz (betanított, lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.),
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, utazást, valamint bérelőleget és
hosszú távú munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 telefonszámon -JOBmotive Kft.-

UTÓLAGOS FALSZIGETELÉS
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

Spájzoljunk be együtt!

260944

KIS- ÉS
NAGYKER

Kaposvár, Raktár u. 50.

(a Raktár utca Jutai út felőli végén, a benzinkúttal szemben)

Folyamatosan kapható!
BALOGH
tészta
1 kg

289 Ft

GYORSAN ÉS HATÉKONYAN!

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

INTERSPÁJZ DISZKONT

MÁRKA
szénsavas
üdítő limonádé 2 l

189 Ft

INTERSPÁJZ
DISZKONT

BALOGH
tészta
4 tojásos
500 g

199 Ft
JAR
mosogató
2x900 ml

979 Ft

ARIEL
mosópor
1,5 kg

1080 Ft

271133

�ed�ny, reluxa, szúnyogháló,
harmónikaajtó,
szalagfüggöny,
na�ellenz�, roletta

Kaposváron a Virág utcában, 19,5nmes, új ház alatt teremgarázs eladó! 1,4MFt
Tel.:30/389-4739

269150

Legolcsóbban a gyártótól

CNC-gépkezelőket, karbantartó géplakatosokat keresünk sárvári munkahelyre, autóipari alkatrészeket gyártó
partnerünkhöz. Hosszútávú munkalehetőség, kiemelten magas bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 km-es
körzetből 100%-os utazási költségtérítés, távolabbról érkező kollégáknak igényes díjmentes szállás biztosított. 0670/527-2554, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-TexEuro Kft.)

270497

GARÁZS
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Kamionsofőrt felveszünk belföldi fuvarozásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft.: 0620/974-9358

*70818*

TÁRSKERESÉS

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

Napelemes tetőcserép a
legújabb magyar innováció

A jól
irányzott
hirdetés

*71809*

Segédmunkásokat keresünk pékségbe napi 12 000.-Ft bérezés, ill. pékeket
keresünk napi 18 000.-Ft bérezés. Tel.:
06-20/999-2999

2019. március 21.

70-es hölgy korban hozzáillő káros szenvedélyektől mentes, megbízható társat keres!Te.:30/8577-408
*67427*

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

*68932*

OKTATÁST VÁLLAL

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

*65851*

*46316*

VEGYES

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

n Elindult a termelés a Terrán Tetőcserép cégcsoportjának negyedik gyárában és rövidesen elkezdődik Kunszentmiklóson a második gyártóüzem építése is - hangzott el a cég sajtótájékoztatóján. Az
idei tervek között szerepel továbbá egy új telephely
kialakítása a Bólyi Ipari Parkban, valamint hamarosan piacra kerül a Műszaki Egyetemmel közösen
kifejlesztett napelemes tetőcserép is.

*65846*

Dunnákat, párnákat 23.000 Ft/kgért, örökséget hagyatékból, ócskavasat vásárolok. Ingyenes kiszállás! 0620/253-7010
*71813*

Gyűjtök régi dolgokat, mielőtt kidobná,
megnézem, megveszem! Tel.:30/628-4401

211289

*71918*

Kemping kerékpár,jó állapotban, Oxigén-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*

Kaposvár, F� uta 68

20/220-2-

50.990 Ft-tól

,
. 22-ig
19. 03
tart.
-től 20
03. 07
erejéig
2019.
készlet
vagy a
Az akció

52.990 Ft-tól
50.990 Ft-tól

Egyedi méretű műanyag
ablakok rendelése
esetén

35+10%

kedvezmény!

Ajándék rejtett vasalattal!

Billenő
garázskapuk
széles választéka

59.990
2299

266167

74.990 Ft-tól
A KSH adatai szerint az
építőipari termelés volumene 22,3 százalékkal haladta
meg az egy évvel korábbit,
a cég gyártási volumenének
növekedése 18,6 százalékkal követte ezt a tendenciát.
„A családi otthonteremtési kedvezmény és a további
kormányzati intézkedések
jelentősen hozzájárulnak
az építőipar fejlődéséhez,
így további bővülésre számítunk, amit a piaci felmérések is alátámasztanak.
Elindult a termelés cégcsoportunk negyedik gyárában,
az erdélyi Aranyosgyéresen,
továbbá rövidesen elkezdődik a 2008-ban átadott kunszentmiklósi gyáregység
második gyártóüzemének
kivitelezése is” - mondta
el Gódi Attila, a cég ügyvezető igazgatója. Az ipar 4.0
jegyében ma már robotok
végzik a korábban emberek
által végzett automatikus
munkafolyamatokat, ami a
munkaerőhiány kezelésé-

ben is hatékony megoldást
jelent - tette hozzá.
A cég a tavalyi évben egy
napelemparkot hozott létre a Baranya megyei Bólyban, melynek segítségével
napenergiából kívánják
biztosítani a cserépgyártó
üzemük teljes villamosenergia-ellátását. Ezen túl folytatják a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel közös fejlesztésű innovációjukat, a tetőcserépre integrált napelem
továbbfejlesztését.
„A napelemes tetőcserép
különlegességét az adja, hogy
a napcellák olyan speciális
módon vannak az egyedi tetőcserepek felületére integrálva, hogy azok felhelyezése és
megjelenése szinte megegyezik a hagyományos tetőcserepekkel. Mindezt úgy, hogy a
tető eredeti védelmi funkciója
a teljes tetőfelületen tökéletesen biztosított.” - tette hozzá
az ügyvezető.
(forrás: portfolio.hu)
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Jön az arccal indítható autó

fest, az arcfelismerő rendszerek széleskörű alkalmazása már nem sci-fi: a Face
ID alkalmazásuk jó ideje
részét képezi a mindenféle
kütyüiknek, amely ugyanúgy felhasználható, mint
az ujjlenyomat azonosítás,
csak itt a redők és lenyomatok helyett az arcformára, a szemek, az orr, a mindenféle azonosító jegyek

234500

elhelyezkedésére megy rá
a program.
Aztán február 7-én levédették autónyitó- és indító
lehetőségként is, egyből két
változatban: egyszer maga
az autó tolná a Face ID-t, a
másik pedig a telón keresztül tenné lehetővé az azonosítást. És nem csak azt:
tárolna számos egyéni beállítást is, pl.: az ülés-, és a
tükrök-, a hifi-, a klíma beállítását, stb.
Az még nem világos, hogy
a Faraday Future FF91 után
vajon levédetheti-e egyáltalán az Apple az arcosodást
(hiszen az a gép már tartalmazta ezt az opciót), de
tény, hogy nagy lépés ez a
jövő felé.
(forrás: autocheckcenter.hu)

Új nyári személy, kisteher, 4x4 gumiabroncsok
ÚJ 175/65R14 ÚJ 195/65R15 ÚJ 205/55R16

8.800 Ft-tól 10.500 Ft-tól 14.000 Ft-tól

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

Jön a tavasz, fel kell készülni rá!
nyomását is ellenőrizni,
valamint azt, hogy nincs-e
rajtuk kopásnyom vagy sérülés. A gumicserét követően a futómű apró elállítódására is érdemes odafi1. Alvázmosással egy- gyelni, mivel a keményebb
bekötött tisztítás - a nyári gumikon könnyebben
hó ellen használt vegysze- észlelhető.
rek jelentős károkat is okozhatnak hosszútávon, ha nem 3. Fékek - ajánlott a fékfordítunk figyelmet arra, pofák és féktárcsák ellehogy a tél végével megtisz- nőrzése, valamint a fékfotítsuk az autónk kevésbé lát- lyadék szintjét is érdemes
ható rés(z)eit.
lecheckolni.
2. Téli gumi le, nyá- 4. Pollen- és légszűri gumi fel! - érdemes rők - ha egy éven belül
a gumi profilmélységét és nem cseréltük a pollenszűrőt, akkor nem árt elvégezni,
ezen kívül a klíma tisztítása
is javallott.
5. Folyadékszintek mondani sem kéne, aztán
nehogy meglepetés érjen
bennünket út közben!
(forrás: autocheckcenter.hu)

TAVASZ INDÍTÓ NYÍLT NAP
a Kapos Autó Kft.-nél!
Várunk minden kedves érdeklődőt
2019. március 30-án tartandó nyílt napunkon
09.00 - 16.00 óráig
268834

Ti mivel készültök fel a tavaszi-nyári autó-szezonra?
Ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni a meleg
közeledtével:

269166

Próbálunk nem belefulladni az amúgy tök pofás fejlesztés felett fakadó, nyilvánvaló szóvicc-cunamiba.
A lényeg: a napokban két eljárást is levédetett az Apple
– ami almásék lépésében a
pláne, hogy mind a kettő a.)
kocsiba való; b.) arcfelismerő rendszert takar. Egyelőre nem tudni, okoz-e majd
a dolog fejetlenséget a piacon, ugyanis van már gép,
amiben szerepel a fejlesztés.
Az ujjlenyomat azonosítás
nyomán persze már nem akkora truváj ez, két évtizede
próbálják a kocsikba szuszakolni az eljárást (mégis:
csak pár éve lett belőle igazán használható valami, elsőképp a laptopokon és mobilokon pl.) – azaz az úgynevezett biometrikus, más
szóval az élő szervezetek
vizsgálatában statisztikai
és matematikai módszereket alkalmazó tudományág
gyakorlati alkalmazása (ha
gyerekcipőben már nem is,
de azért) eléggé gyenge lábakon áll.
Vagy lehet, hogy csak állt.
Pl. az Apple fejlesztésének köszönhetően úgy

3+7 ÉV GARANCIA (MOTORRA, TURBÓRA, VÁLTÓRA)
Tesztelhető autók: Ignis 1.2, Baleno 1.2, Swift Sport 1.4 T,
Vitara 1.0T, 1.4T Automata, SX4 S-Cross 1.4T
A Vitara és SX4 S-Cross modellek esetén 3+7 év /200.000km garanciát vállal a SUZUKI.
Ajánlatunk visszavonásig érvényes, részletekről érdeklődjön a Kapos Autó márkakereskedés szalonjában.

KAPOS AUTÓ Kft. márkakereskedés és szerviz
7400 Kaposvár, Vár u. 16. Tel.:82/319-222
Nyitva: H-P: 08.00-16.30 Szo: 9.00-12.00

www.kapos-auto.hu
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Kos
A napokban minden a kedved szerint alakulhat, hiszen életed fontosabb területei rendeződni látszanak.
Nagyon jól teljesíthetsz a munkád során, s ez kivívja
az elismerést mindenkitől, s komolyabban vehetnek,
nagyobb horderejű feladatokkal bízhatnak meg.

Mérleg
Sikeres lehetsz munkád terén, és ez meghatározhatja
anyagi helyzeted javulását is. A biztos egzisztenciális
helyzet kiegyensúlyozottá tehet, ezáltal kapcsolatodban is
a jobbik oldalad tudod mutatni kedvesed felé. Kevesebb
lehet veszekedéseitek száma, s egészen rá tudsz hangolódni a partneredre.

Bika
Nagy sikerrel oldod meg a rád bízott feladatokat, és
szívesen is végzed munkád a következő néhány napban. A kihívásokat is nagy kedvvel fogadod, hiszen
minden erőpróba egy újabb tégla az önbecsülésed
várában.

Skorpió
Minden szabad perced be lehet táblázva a napok során,
hiszen a megfelelő anyagi háttered megteremtéséhez
előfordulhat, hogy többet dolgozz az átlagosnál. Talán éppen ez hozza meg neked a szerelem lehetőségét, hiszen
amennyiben másik munkahelyen is elkezdenél dolgozni, új
emberekkel is megismerkedhetnél.

Ikrek
A munkahelyi légkör nem éppen nyugodt mostanában, s ez téged megviselhet érzelmileg. Mindent magadra vehetsz, még a jóindulatú kritikát sem tudod
objektíven kezelni, s gyakran inkább elmenekülsz a
konfliktushelyzetből.

Nyilas
Az új lehetőségekről szólnak a következő napok. Remek
állás lehetőséggel találhat meg az élet, mely sokkal nagyobb anyagi hátteret ígérhet neked havonta, mint a régi
állásod. A magánéletedben is egyre gyakrabban gondoskodhat az élet spontán bulikról, melyek egyikén megismerkedhetsz egy olyan emberrel, aki a gyengéd lehet
minden téren.

Rák
Ha nem vagy elégedett a munkahelyeden nyújtott teljesítményeddel, változtass a dolgokon, és gondold át,
miként lehetnél hatékonyabb. Lehet, hogy csak egy
kicsit határozottabb fellépésre lenne szükséged, és
máris komolyabban vennének.
Oroszlán
Szenvedélyes hangulat tölthet el a napok során, s ez
életed minden területére kiterjedhet. Soha nem látott
tűzzel végzed a munkádat, ami nagyon hitelessé tesz
ügyfeleid körében, és növelheti teljesítményed. Munkatársaid sem tudnak ellenállni neked, és mindenki a
környezetedben szeretne dolgozni.
Szűz
A napokban áradnak érzelmeid és egy kicsit túl sok
is lehet belőlük. Beviszed magaddal a munkahelyedre őket, s minden a hangulatodtól függhet. Nincs ez
másképp a kapcsolatodban sem, hiszen partnered
alig tud kiigazodni rajtad mostanában.

Hölgyvilág

forrás: harmonet.hu

Ez lesz 2019-ben az év színe!
Vidámságot, melegséget,
optimizmust és energikusságot jelképez.
A Pantone vállalat – mint
minden év decemberében
– 2018-ban is bejelentette,
hogy mi lesz a következő
év “hivatalos” színe. 2019-et
végigkísérő szín nem más,
mint a 16-1546-os kóddal jelölt ‘Living Coral’ fantázianéven futó árnyalat, amit
a víz alatti élővilág csodás
teremtményei, a korallok,
az rózsaarany színben pompázó halacskák ihlettek.
Miért pont ez a szín lett a
kiválasztott? A szakemberek indoklása szerint a felgyorsult világunkban, ahol
mindent behálóz a technika,
a virtuális valóság, minden

Bak
A napokban munkád állhat az első helyen életedben,
hiszen kitűztél magadnak egy célt, és nagyon el akarod
érni. Nem szeretnél nélkülözni a jövőben, és ha családon
gondolkozol, ahhoz is szeretnéd megteremteni a hátteret.
Nem az a típus vagy, aki csak „várja a sült galambot”,
ezért is dolgozol keményebben az átlagnál.
Vízöntő
Kellemes napok elé nézel, hiszen rendeződhet életed.
Növekedhet fizetésed, ami egyfajta nyugalommal tölthet
el, és végre megvehetsz ezt-azt, amit már régóta kinéztél
magadnak. Kapcsolatodban kialakulhat időszakosan egy
hullámvölgy, hiszen nem elégíti ki igényeidet, nem is beszélve arról, hogy rengeteg külső inger érhet mostanában,
melyek az egyedüllét mellett szólnak.
Halak
Morcos hangulatban lehetsz a napokban, s nem is igen
tűrsz meg senkit magad körül. Még kedvesed sem képez
kivételt, s ha egy mód van rá, nem is kívánsz találkozni
vele, inkább az otthonod békéjére vágysz, és arra, hogy
egy kicsit egyedül lehess.

260939

HOROSZKÓP

2019. március 21.

eddiginél nagyobb szükség van a melegségre, a
meghittségre. Szerintük ez
a puha, kissé pasztelles korallszín pont ezt az érzést
sugározza, és közben energikus, optimista látványt
kelt.
(forrás: cosmopolitan.hu)
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Egészség

Szabadtéri testedzés

A tél túl hideg és a nyár túl meleg ahhoz, hogy megmozgassuk magunkat a természetben. A
tavasz viszont ideális a szabadtéri testmozgásra, amely lényegesen jobb hatásfokkal javítja
a mentális és fizikai állapotunkat, mint a télen teremben végzett gyakorlatok. Mindegy, hogy
a vacsora után teszünk sétát a párunkkal, vagy kora reggel futunk, esetleg focizunk egyet a
haverokkal az enyhe hőmérséklet mindenképpen segíteni fog. (forrás: házipatika.com)

Joya Napok

271012

Számítógépes lábvizsgálat

Március 22-23

Ingyenes talpvizsgálat

Egy erős hát
Szaktanácsadás
a cipőnél kezdődik Új kollekció
Kaposvár Irányi Dániel utca 9

optikai letapogatása történik, ami egy tiszta, gyors és
precíz eljárás, melynek során számítógép segítségével
térképezik fel az esetleges
problémákat. Az így készült
talptérképről leolvasható a
haránt és/vagy a hosszboltozat süllyedése, de alkalmas
a sarok ki/bedőlésének kimutatására és a talpak terhe-

A dietetikus elmondta, mennyi folyadékot
kell innia naponta egy felnőttnek
n A folyadékszükséglet
nagy részét a megivott
víz adja, a maradékot az
élelmiszerekből lehet
fedezni.
Nagyjából 3 liter folyadékra van szüksége egy átlagos
súlyú felnőttnek naponta. A
pontos mennyiségét a testsúly határozza meg – mondta Miháldy Kinga dietetikus.
A szakember ismertetése
szerint felnőtteknél 10 kilónként 4 deciliter folyadékot kell bevinni naponta.
Egy 70 kilogrammos ember esetében ez 2,8 litert
jelent.

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

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

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

táplálkozás során, például
gyümölcsökből, zöldségekből vagy egyéb, folyadéktartalmú ételekből lehet fedezni.
(forrás: nlcafe.hu)

03.29. 13:00-16:00
Kaposvár, Áchim András u. 4.
Corso Kaposvár
Bevásárlóközpont

Fogászati ügyelet

Gyógyszertári ügyelet

A dietetikus szerint helytálló az a közvélekedés, miszerint 2-2,5 liter vízre van
szüksége egy átlagos súlyú
embernek. A maradékot a

03.28. 13:00-16:00
Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.
Magyar Államkincstár
Somogy Megyei
Igazgatósága

Nagyatád
Korányi S. u. 4.
03.22. Péntek 18:00 - 20:00
03.23. Szombat 12:00 – 14:00
03.24. Vasárnap 08:00 – 12:00
03.25. Hétfő 18:00 – 20:00
03.26. Kedd 18:00 – 20:00
03.27. Szerda 18:00 – 20:00
03.28. Csütörtök 18:00 - 20:00
03.29. Péntek 18:00 - 20:00
03.30. Szombat 12:00 – 14:00
03.31. Vasárnap 08:00 – 12:00

ORTOPÉD
CIPÉSZET

7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 54/2

ORTOPÉD CIPŐKÉSZÍTÉS,
NEUROPÁTIAS CIPŐKÉSZÍTÉS,
LUDTALPBETÉTEK,
EGYEDI CIPŐBETÉTEK

267372

Így hát a hát- és derékfájás
kivizsgálásának gyakorlatilag kötelező része a számítógépes talpvizsgálat és az
eredménytől függően a kezelés fontos része az egyedi
talpbetét vagy speciális, járás segítő cipők rendszeres
viselése.
A számítógépes lábvizsgálat alapján során a talp

kai zavarai állnak az állandó boka-, térd-, csípő-, hát-,
váll-nyak-, vagy akár a fejfájás hátterében is. A számítógépes talpvizsgálat segít a
megfelelően kialakított cipő kiválasztásában, vagy ha
szükséges egyedi talpbetét
is készíthető az eredmények
alapján, melynek rendszeres
használata sikeresen csökkentheti, vagy megszüntetheti a panaszokat.

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

03.27. 13:00-16:00
Kaposvár, Szent Imre u. 8.
Magyar Vöröskereszt S. M-i.
Szervezet Székháza

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek:
8:00-12:00 és 13:00-17:00
Telefon: 20/316-5552

ORVOSI VÉNYT ELFOGADUNK!

194005

n Mivel a gerinc és a talp statikai elváltozásai gya- lése közötti esetleges asszikorlatilag kötelezően együtt járnak, panasz ese- metria észlelésére is.
Ez igen fontos, mert gyaktén azokat minden esetben egyaránt vizsgálni és
ran
a gerinc és a láb statikezelni kell.

Felnőtt- és
gyermekháziorvosi
ügyelet

VÉRADÁS

196800

Ügyeletek
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A zselici dombok között is lehet jól menő IT vállalkozást építeni
cognox is, ez az egyik legnagyobb kihívás:
Vagy embered nincs elég,
vagy munkád nincs elég, tehát egyensúlyi állapot szinte
soha nem alakul ki.
Igaz, az IT-piacon jelenleg
az előbbi, tehát az emberhiány jelent valóban problémát, különösen Kaposváron,
ahol nincs felsőfokú informatikusképzés. A munkavállalókért sokkal nagyobb
verseny zajlik, mint a projektekért, ami nem magyar
sajátosság, hanem a globális informatikai szektorra is
jellemző.
A „Boston-Kaposvár- TelAviv tengely”

n Tizenegy éve alapított az Európai Unió egyik legszegényebb régiójában,
a magyarországi Dél-Dunántúlon két mérnök-informatikus egy olyan céget,
ami azóta számos komoly hazai és nemzetközi projekteket is elnyert. A számítógépes szövegelemzéssel foglalkozó Precognox tulajdonképpen az alapítók alkalmi megbízásait befogadó cégből vált sikeres exportáló magyar kisvállalattá Kaposváron. A cég ma már nemzetközi munkacsoportokban vesz
részt, aminek köszönhetően külföldi szakembereket is vendégül lát időnként
a somogyi megyeszékhelyen.
Kása Károly és Jóföldi
Endre a washingtoni National Institutes of Health
számára fejlesztettek keresőszoftvereket a kétezres
évek elején távmunkában.
Ennek köszönhetően egyrészt jártasságot, másrészt
pedig ismertséget szereztek
az ekkor még felfutóban lévő szöveganalitikai szoftverfejlesztés területén. A két
munkatárs és barát a szakmán belüli jó hírnevüknek
köszönhetően – amire egy
azóta is működő szakmai
blog, a Kereső Világelindításával is ráerősítettek – egyre több és komolyabb meg-

rendelést kapott, amelyeket
már érdemes volt céges formában elvállalniuk.
Így alapították végül
2008-ban a Precognox-ot,
ami eleinte öt fővel működött az egyik alapító kaposvári családi házának alagsorában. Az újabb projektek
pedig sorban jöttek, eleinte elsősorban keresőmotorok fejlesztésére, majd más,
szövegfeldolgozási szoftverekre. A cég mérete pedig
2011-ben átlépte a tíz, majd
2015-ben a húsz főt, ma pedig a harminc főt közelíti, és
már egy 290 négyzetméteres
önálló irodában működik.

A létszámbővítéseket
többnyire egy-egy nagyobb
munka elnyerése kényszerítette ki. E projektek kifutásakor azonban hatalmas
nehézség, hogy le kell válni
egy olyan megrendelőről,
akitől akár az adott évi árbevétel legalább fele származik – ha ezt nem kezeli megfelelően a menedzsment, akkor könnyen úgy
járhat a cég, mint a szarvasi kávéfőzőgyár. Jóföldi
Endre, a cég ügyvezetője
szerint egy olyan, projektekből, és nem termékek értékesítéséből élő cég esetében, mint amilyen a Pre-

A toborzási nehézségek
ellenére a Precognox most
is több nemzetközi munkában vesz részt, például egy
bostoni és egy tel-avivi vállalattal dolgozik együtt egy
nyelvtechnológiai projekten,
de az USA nyugati partjáról
is van éppen megrendelésük egy sales-eket támoga-

tó szoftver fejlesztésére. Jóföldi Endre becslése szerint
jelenleg a cég árbevételének
körülbelül a fele exportból
érkezik, miközben állami
munkájuk szinte alig van,
bár most épp felkérte őket
egy hivatali szervezet egy
kereséssel kapcsolatos program írására. A külpiaci sikerek egyelőre nem a tudatos
értékesítési és marketinges
munkának köszönhetők.
Nem minden informatikai vállalat olyan sikeres,
mint amilyennek látszik
Gyakran előfordul az informatikai cégeknél, hogy
viszonylag kis létszámmal
érnek el elképesztő pénzügyi sikereket. A titok nyitja,

hogy nagyon sokan dolgoznak kisadózó egyéni vállalkozókkal. Az esetek jelentős
részében nem is a cégek, hanem a munkavállalók indítványozzák ezt az együttműködési formát, mert egyrészt
rövid távon adózás szempontjából jól járnak, másrészt gyakran dolgoznak be
több céghez is.
A magas bérterhek persze nehézséget jelentenek
az IT-szektorban, főleg, mert
a bérnyomás következtében
nagyobb és nagyobb fizetésekre rakódnak rá a járulékok. A régióban közben egymást érik a fejlesztői munkára vonatkozó adókedvezmények, Kolozsváron például ennek köszönhetően
egy „helyi Szilícium-völgy”
alakult ki. A nagy hozzáadott-értékű munkát végző
dolgozókért kiélezett globális verseny megy, és ezen a
pályán nem könnyű a magyar adószabályok között
labdába rúgni. Igaz, történtek előre lépések ezen
a téren, például a kisválla-

lati adó (kiva) bevezetése,
amire a Precognox is áttért.
A jövőt nézve a Precognox alapítóit azonban nem
csak az motiválja, hogy minél nagyobb céget építsenek. Az üzleti célok mellett
nagyon fontosnak tartják,
hogy felrázzák az informatikus szakmai életet Kaposvár környékén. Ennek okán
számos programot szerveznek, amelyekkel felhívják a
fiatalok figyelmét a számítástechnikai pályában rejlő
lehetőségekre – erre Jóföldi
Endre szerint már csak azért
is nagy szükség van, mert az
IT-szakma megítélése még
mindig viszonylag kedvezőtlen a magyar társadalomban.
(részlet a g7.hu cikkéből)
(X)

