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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!

KÖLTÖZIK 
A SZUPERINFÓ!

Április 1-től változatlan 
nyitvatartással, de új címen, 
Kaposváron a Fő u. 12. 
szám alatt megújult, kényelmesebb 
ügyfélszolgálatunkon várjuk 
meglévő és új partnereinket.
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vidanet.huA tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

Pihe-puha
meglepetés
Új szerződése mellé
Billerbeck ágynemű
lehet az ajándéka.

190304_spring_szuperinfo_gyor_79x112.indd   1 2019. 03. 08.   10:32
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Betanított
munkára

Feltételek:
•  Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
 
Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Megfelelő létszámú jelentkező esetén 
   saját buszjáratot biztosítunk
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Mechatronikus
műszerész 

munkakörbe.

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

AWI Hegesztő 
munkakörbe.

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

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

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

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

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

A Hotel SunGarden**** 
munkatársakat keres 

csapatába éves állásra  
az alábbi pozíciókra:

• KÖNYVELŐ
• KONYHAI 
KISEGÍTŐ

• SZOBAASSZONY
Jelentkezés önéletrajz  

megküldésével a  
sales@hotelsungarden.hu  

email címen.

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

Feladatok:
•	 Elektronikai	termékek	

összeszerelése
•	 Gyártósorok	kiszolgálása
•	 Automata	beültető	gépsor

kezelése

Elvárások:
•	 Általános	iskolai	végzettség
•	 Több	műszakos	munkarend

vállalása
•	 Álló-ülő	munka	vállalása

Amit kínálunk:
•	 Ingyenes	buszjárat	vagy	

munkába	járás	támogatása
•	 Professzionális	

munkakörülmények
•	 Béren	kívüli	juttatások
•	 Munkavállalóinknak

balesetbiztosítás

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS 
a Szuperinfó országos hálózatán keresztül 

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

irodáján keresztül, az ország 
 54 másik Szuperinfó lapjába is 

feladhatja hirdetését?

MUNKAERŐHIÁNYA VAN? 
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában! 
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A Kaposvár és Körzete 
Szuperinfóba április 

hónapban feladott 
lakossági 

apróhirdetésekre

A Kaposvár és Körzete 
Szuperinfóba április 

hónapban feladott 

apróhirdetésekre

A Kaposvár és Körzete 

ÁPRILISI GARÁZSVÁSÁR 
A SZUPERINFÓVAL!

Most adja fel lakossági apróhirdetését, 
a fi zetendő ár felét megtarthatja!

50%
kedvezményt

biztosítunk
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n Az Informatikai és Könyvtár Szövetség immár 19 
éves múltra visszatekintő hagyományos rendezvé-
nyéhez a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár ismét csatlakozott. 

Egy héten át a programok 
a digitális írástudás terjesz-
tése és az internet felhasz-
nálási lehetőségeinek minél 
szélesebb körű bemutatá-
sát célozták meg. Az egy-
mást követő foglalkozások 
közül minden korosztály 
megtalálhatta a számára 
érdekeset, a délelőtti rend-
hagyó órákon a város álta-
lános iskolai csoportjai is-
merkedhettek a programo-
zással, a délutánin pedig a 
Digi Suli óráiba pillanthat-
tak be az érdeklődő gyere-

kek és szüleik. A nagyikat 
diákok segítették mobiljuk 
megismerésében és előa-
dások keretein belül meg-
tudhatták mitől okos egy 

város, milyen a hatékony 
prezentáció és ismerete-
ket szerezhettek az online 
nyelvtanulásról is. Megha-
tározott szavak felhaszná-
lásával mese- és novellaíró, 
valamint költői versenyre is 
várták az alkotásokat, vala-
mint nyerhettek a QR kódos 
totó kitöltésével.

Ismét internet fiesta



      2019. március 28.Kaposvár és körzete Szuperinfó2

INGYENES 
PROGRAMOK

Fodor Marcsi – Neset Adrienn:
50 elszánt magyar nő

Ötven magyar nő, akikről ut-
cákat, tereket, bolygókat nevez-
tek el, ám a tankönyvek sokszor 
meg sem említik őket. Ötven nő, 
akik mertek valamiben elsők len-
ni. Olyan nők, akik a leleményes-
ségüknek és a kitartásuknak kö-
szönhetően mindig kimásztak a 
legmélyebb gödörből is, és köz-
ben sem feledkeztek meg arról, 
mit diktál az emberség.

Izgalmas életutak, példaértékű történetek múltból 
és jelenből - a jövőnek.

A kötetben szerepel többek között Szent Erzsébet, 
Zrínyi Ilona, Hugonnai Vilma, Veres Pálné, Teleki 
Blanka, Kovács Margit, Fischer Annie, Dévény Anna, 
Lubics Szilvia és Polgár Judit.

KAPOSVÁR

Programok
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS 
VÁROSI KÖNYVTÁR

 Április 01., hétfő
10:00 Baba-Mama Klub Béres Eri-
kával

 Április 03., szerda
17:00 Kószó Andrásné: A Hangár-
dombtól-Kaposújlakig című köny-
vének bemutatója

SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA
Március 30., szombat
15:00 Egy új élmény!
Gyerekmusical Janza Katával
Április 06., szombat
19:00 HONEYBEAST „Legyen tánc!” 
turné a Szegedi Kortárs Balett köz-
reműködésével

EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS 
KÖZPONT

 Március 30. szombat
08:00 XXXI. Kaposvár Városismere-
ti Verseny A verseny célja: Kapos-
vár város történelmi, kulturális és 
sport nevezetességeinek megis-
mertetése. 

 Április 02., 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)

RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
PROGRAMJA
Március 28., csütörtök
17:00 Földi virágegyetem, Herbá-

rium és szépirodalom
A szombathelyi Savaria múzeum 
vándorkiállítása
A kiállítást megnyitja Balogh Lajos 
a Szombathelyi Savaria múze-
um botanikusa múzeumi osztály-
vezetője
Helyszín: Fekete István Látogató-
központ
Március 30., szombat
10:00 Manó Múzeum
A foglalkozást Béres Erika óvoda-
pedagógus tartja
Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum
Március 30., szombat
10:00-18:00 Nárcisz ünnep
Rippl-Rónai József Emlékház és 
Látogatóközpont

Színház
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Március 29., péntek
10:00 Pöttöm előadás, Pöttöm 
előadás
Bogarak
19:00 Friedrich Schiller: STUART 
MÁRIA
Agóra színpad, Csiky bérlet 
(Bemutató)
Március 30., szombat
19:00 Friedrich Schiller: STUART 
MÁRIA
Agóra színpad, Somlay bérlet
Március 31., vasárnap
15:00 Gyárfás Miklós: Tanulmány 
a nőkről
Agóra színpad, Bérletszünet
Április 2., kedd
19:00 Gombos Péter: Osztályvi-
gyázz!
Agóra stúdió, Stúdió előadás
19:00 Raymond J. Lustig – Matt-

hew Doherty: Semmelweis
A Bartók Plusz Operafesztivál és 
a Budapest Operettszínház pro-
dukciója
Agóra színpad, Bérletszünet
Április 3., szerda
15:00 Gombos Péter: Osztályvi-
gyázz!
Agóra stúdió, Stúdió előadás
19:00 Gombos Péter: Osztályvi-
gyázz!
Agóra stúdió, Stúdió előadás
Április 4., csütörtök
10:00 Medvesés a Kislány
Agóra stúdió, Pöttöm előadás
10:00 Bartos Erika: Bogyó és Babó-
ca
Pöttöm előadás, Pöttöm előadás
19:00 Olt Tamás: Korai menyegző
Agóra Stúdió, Stúdió előadás

ROXÍNHÁZ
Március 29., péntek
15:00 Anconai szerelmesek
Ifjúsági bérlet

Rendezvény
ERDŐK HÁZA 
LÁTOGATÓKÖZPONT
Április 04., csütörtök
10:00-11:30 Kreatív nap
Erdei állatok készítése egyszerű 
eszközökből. 
Korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés szükséges.

Túra
MESZTEGNYŐI ERDEI KISVASÚT
Április 06., szombat
10:00 Túra és kisvasutazás a 
Boronka-melléki Tájvédelmi Kör-
zetben
Korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés szükséges.

KAPOSVÁRI METEOR TTE
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
CSERI PARK

 Március 31., vasárnap
Szezonnyitó Tavaszi Veteránjármű 
Technik Piknik

KAPOSVÁR PLAZA
Március 26. – Április 5.
Gamer Napok konzol- és szobor-
kiállítás

internet használatára vonatkozó 
elvárások ismerete sem.
Április 07., vasárnap
16:00 Dr. Bubó
A kaposvári Roxínház előadása

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 pol-
gármestere
Versenyszámok:
Női és férfi egyéni és páros
Férfi szenior egyéni és páros

NAGYATÁDI KÓRHÁZ 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI  
IRODA – EFI

 Április 6., szombat
10:00 Medvehagyma séta – 1. túra 
Túratáv: 3,5 km

 Április 7., vasárnap
10:00 Medvehagyma séta – 2. túra
Túratáv: 7 km
Mindkét napon az egyénileg uta-
zóknak 10:00 órakor gyülekező a 
kisbajomi skanzennél. A szervező 
16 főt csoportosan is ki tud szállí-
tani a túra gyülekező pontjához, 
indulás a nagyatádi kórház parko-
lóból 09:20-kor. Előzetes 

NAGYATÁD

Programok
NAGYATÁDI KULTURÁLIS 
KÖZPONT

 Április 06., szombat
17:00 Hétköznapi protokoll
Görög Ibolya protokollszakértő 
előadása
Görög Ibolya, a szakma legki-
válóbb szakértője előadásában 
gyakorlati tanácsokat ad kultu-
rált együttélésünkhöz a kézfo-
gástól az öltözködésig, a tegezés-
től a késésig. Természetesen nem 
kihagyható a mobil telefon, az 
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Hétről-hétre

n Három éve, hogy működik Kaposváron a DigiSu-
li, akik most a kaposvári könyvtár Internet Fiesta 
programsorozatának aktív résztvevőivé váltak. 

A DigiSuli kódolási órá-
in ismerkedhettek a gyere-
kek és szüleik az informati-
ka rejtélyesnek tűnő ágával. 
Tálos Krisztián a DigiSuli 
egyik alapítójától megtud-
tuk, a foglalkozásokon va-
ló részvétel feltétele, hogy 

tudjon olvasni a gyerek, fő-
ként a 7-8 éves korosztály-
tól kezdve érkeznek hozzá-
juk a gyerekek. Alap (Blokk) 
programozást tanítanak és 
emellett fejlesztik a gépelé-
si készséget, az idősebbek 
a különböző programnyel-

vekkel is megismerkedhet-
nek. A suli heti másfél órás 
foglalkozásait lányok és fi-
úk vegyesen keresik, az órák 
külön érdekessége, hogy az 
itt tanulók a korban és ér-
deklődési körben hozzájuk 
igen közelálló 16-18 éves fi-
ataloktól tanulhatnak. Az 
alapítók célja, hogy az ide-
járó gyerekek a tudások fej-
lesztése mellett élvezzék az 
órákat.

Misi segítségével okosodtak a nagyik
Balogh Mihály gazdaság 

informatikai szakon 12.-es 
a Közgazban, ő is azon ön-
kéntes diákok közé tarto-
zik, akik örömmel jelent-
keztek a könyvtár Okosodj 
Nagyi foglalkozására, hogy 
segítsék az idősebbeket el-
igazodni a mobileszközök 
világában. Misi azért je-
lentkezett, mert egyrészt 
szívesen osztja meg mo-
bilhasználati ismereteit az 
idősebb korosztállyal, más-
részt az érettségihez szük-
séges közösségi szolgálat 
óráiba beleszámít az itt töl-

tött idő. Az idősebb generá-
ciók főként telefonálásra, 
fényképezésre, levelezésre, 
közösségi oldalakra és bön-
gészésre használják a mo-
biljukat. A mostani 2 órás 
foglalkozáson a különböző 
alkalmazások használatá-
ban, működésében (pl: lé-
pésszámláló), tárhely kar-
bantartásban, beállítások-
ban kérték a segítségek a 
résztvevők. Misi segítségé-
re számító hölgyek egyön-
tetűen arról számoltak be, 
hogy ez egy hosszabb is-
merkedési folyamat a mo-

biljukkal, mikor megvásá-
rolták az üzletben, bár se-
gítőkészek voltak az érté-
kesítők, de csak alap dol-
gok lettek beállítva. Azó-
ta az aktuálisan felmerülő 
problémákra kértek segít-
séget a családtól, barátok-
tól, de az igazi megisme-
résben nem számíthattak 
senkire. Nekik arra lenne 
szükségük, hogy mutassák 
meg türelmesen, részlete-
sen a mobil adta lehetősé-
geket és tudják gyakorolni, 
ezért is örültek a mostani 
lehetőségnek.

DigiSuli a programozó  
palánták melegágya

MérőMaraton
Március 30-án, szombaton 7 és 21 km-es távokon teljesíthető a MérőMaraton. Spor-
télménnyel jótékonykodnak a résztvevők, a jótékonysági futással és adománygyűjtés-
sel a Bátor Tábort segítik.

Ingyenes számítástechnikai 
képzés Mernyén

A Digitális szakadék 
csökkentése project kere-
tében 16-65 év közti kor-
osztálynak szerveznek 
ingyenes számítástechni-
kai képzést a Mernyén. A 
10 alkalomból álló 35 órás 
képzés április 6-án indul, 
a résztvevők 2 típusú kép-
zésből választhatnak. A 

teljesen kezdők a digitá-
lis eszközök ismeretétől 
az interneten történő ma-
gabiztos tájékozódásig, a 
már bizonyos szintű isme-
retekkel rendelkezők a ha-
tékony számítógép haszná-
lat, szövegszerkesztés és 
online ismeretekkel bővít-
hetik tudástárukat.

n Pénteken zárult a Kaposvári Városháza Díszter-
mében megtartott kétnapos „Jogállam - Jó állam” 
című tanácskozás.

A tanácskozás második 
napjának levezető elnöke 
dr. Hajnal Éva, a Kaposvá-
ri Törvényszék elnöke volt. 
A második nap előadói 
között köszönthették dr. 
Stumpf István alkotmány-
bírót, dr. Handó Tündét, az 
Országos Bírósági Hivatal 
elnökét, dr. Darák Pétert, 
a Kúria elnökét, dr. Bánáti 
Jánost, a Magyar Ügyvédi 
Kamara elnökét és dr. Fá-
bián Adriánt, a Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar dékán-
ját, a Nemzeti Választási 
Bizottság tagját.

Szita Károly, Kaposvár 
Megyei Jogú Város polgár-
mestere köszöntőjében fel-
idézte a városháza történe-

tét, majd kiemelte, a szer-
vezők és a város is méltán 
lehet büszke a neves ese-
mény megszervezésére, a 
jeles előadókra.

A jelenlévők hallhattak al-
kotmányos és jogállami ki-
hívásokról, a bíróságok fele-
lősségéről, az alapjogokról, 
a közigazgatás átalakulá-
sáról, az ügyvédi hivatás-
rendről és a jogállam „jó” 
megítélésről.

A Somogy Megyei Kor-
mányhivatalt dr. Neszmé-
nyi Zsolt kormánymegbí-
zott, Vetési Bernadett fő-
igazgató és Harasztiáné dr. 
Süveges Zsuzsanna igazgató 
képviselte.

(Somogy Megyei 
Kormányhivatal)

Véget ért a kaposvári  
jogi fórum
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A Wolf System Kft. állást hirdet:

Műszaki előkészítő
munkakörbe

Előny: ArchiCad/AutoCad program 
felhasználó szintű ismerete

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

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

Szak- és/vagy
betanított munkás

munkakörbe

Minimum: „B” kategóriás jogosítvány

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

fényképes önéletrajzát a: 
tamas.nemeth@wolfsystem.hu-ra
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keresünk azonnali kezdéssel, 
bejárást biztosítjuk. 

Fényképes önéletrajzot a 

hr@nivovas.hu 
e-mail címre várjuk

Segédmunkásokat, 
lakatos és asztalos 
szakmunkásokat
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E-mailen: best@bestchemical.hu 
vagy info@pandatechnology.hu

Levelezési cím: 
7461 Orci, Rákóczi u. 7.
Tel.: +36 30 9 797 051

BEST CHEMICAL KFT 

raktárosi illetve 

áru összekészítői 
munkakörben hirdet állást.

Jelentkezni: Önéletrajzzal
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GLOBALCREATORS HÁZ
Vállalkozási Kft.
GLOBALCREATORS HÁZGLOBALCREATORS HÁZ
Vállalkozási Kft.Vállalkozási Kft.

Új és régi lakások 

 
vállalom rövid határidővel! 

Új és régi lakások 

vállalom rövid határidővel! 

ERŐSÁRAMÚ és 
GYENGEÁRAMÚ 
villanyszerelését

Tel.: 06 70/7012-088
vállalom rövid határidővel! 
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Kaposvári 
Villamossági Gyár Kft.

betanított
munkásokat

keres:

Kaposvári 
Villamossági 

Gyár Kft. 

Jelentkezni önéletrajzzal 
az allas@kvgy.hu

 email címen lehet.
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gépkezelésre, 
összeszerelésre, 

berendezés 
szerelésre, 

galvanizálásra.
3 műszak vállalása 

esetén extra 
bérkiegészítés jár! 

Kaposvári 
Villamossági Gyár Kft.

betanított
munkásokat

keres:

Kaposvári 
Villamossági 

Gyár Kft. 

Jelentkezni önéletrajzzal 
az allas@kvgy.hu

 email címen lehet.
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gépkezelésre, 
összeszerelésre, 

berendezés 
szerelésre, 

galvanizálásra.
3 műszak vállalása 

esetén extra 
bérkiegészítés jár! 

A Kaposvári  
Villamossági Gyár Kft  

villany- 
szerelőt 
keres erősáramú  

berendezés szerelésre  
1 műszakban.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/5118807

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

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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A jól irányzott 
hirdetés n Idén a nyári időszá-

mítás kezdete március 
31., vasárnap hajnalban 
2:00 órakor 3:00 órára 
kell előreállítani az órát. 

Kedves kolléganőmnél, 
Timinél a nyári időszá-
mításra váltás jellemzően 
nem ment zökkenőmente-
sen. Valahogy óraátállítás 
után a fránya hétfői meg-
beszélésekre borítékolha-
tó volt a szokottnál még 1 
órával hosszabb késése. A 
megbolygatott biológiai óra 
nemcsak a munkába érke-
zésre hathat kellemetlenül, 

rossz közérzetet, fejfájást, 
dekoncentrációt, ingerlé-

Somogy megyei adótraffipax
A NAV Somogy Megyei 

Adó- és Vámigazgatósága a 
13. héten is kiemelt figyel-
met fordít az alábbi termé-
kek kereskedőinek ellenőr-
zésére: vetőmag, palánta, 
dísznövény, csemete, ker-
ti eszközök, permetszerek, 
vegyszerek.

A mezőgazdasági bol-
tok mellett a piacokon 
árusítók is számíthatnak 
vizsgálatokra. A nyug-
ta- és számlaadást, vala-
mint a foglalkoztatottak 
bejelentésének szabály-
szerűségét ellenőrzik a 
revizorok.

Hétvégén ismét óraátállítás!

2
0
0
0
0
5

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

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Mechatronikus
műszerész 

munkakörbe.

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

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Elektroműszerész
munkakörbe.

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

• 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.

A Fusetech Kft. 
„Az Év Kaposvári Munkáltatója 2018-ban”

felvételt hirdet az alábbi pozíciókra:
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Munkahelyet váltanál? Dolgozz velünk!
A kiváló minőségű termékek gyártását folyamatos fejlesztésekkel biztosítja a cég. 

A fejlesztések és a fenntarthatóság biztosítására, a műszaki terület csapatának 
bővítésére keressük leendő kollégánkat:

Villanyszerelő, Lakatos, 
Víz-, gáz-, központi fűtésszerelő

munkakörökbe, kaposvári székhelyünkre. 

Miért jó nálunk dolgozni?
Stabil, bejelentett munkaviszony itthon. A környéken tőlünk kiemelkedő � zetést kapsz.
Segítjük a beilleszkedést, és elismerjük a teljesítményt
• Jutalmak, hűségpénz  • Munkába járás térítése
• Munkatárs ajánlási program, elérhető juttatás: bruttó 100.000 Ft/ajánlott dolgozó 
• Céges rendezvények • A betanulási időszakban egy tapasztalt kollegánk segíti a munkádat

Gondoskodunk családodról, te pedig itthon lehetsz velük
•  Mi mindig � gyelünk a gyermekeidre is: ünnepek idején megajándékozzuk őket, és a jó tanulmányi 

eredményt is díjazzuk! 

Pályakezdőként elindulsz, és feljebb léphetsz
• Ingyenes képzési, átképzési lehetőségek értékes tudások megszerzésére pl. targoncavezető

És ez még nem minden!
• Gyakori ajándékcsomagok • Kedvezményes beszerzési lehetőség
• Reggeli/ebéd/vacsora biztosítása jelenlét szerint

Nálunk a helyed, ha  ... dolgozni is akarsz a jó � zetésért 
... műszaki középfokú/ OKJ-s végzettséged van
... szívesen dolgoznál velünk
... tudod, hogy a többműszakos munkarend több pénzt is jelent
... szereted a jó ízeket 

Válassz az alábbi lehetőségek közül, ha szeretnél jelentkezni hozzánk: 
Email:  toborzas@kometa.hu Honlap:  www.kometa.hu/allasajanlatok/

Levél:  KOMETA 99 Zrt., HR iroda, 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67–69.
Személyesen:  Személyi portán jelentkezési lap kitöltésével
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Munkahelyi  
stressz

Nekem az a legna-
gyobb félelmem, hogy 
úgy halok meg, hogy 
volt még bent szabim.

VIcc

Hétvégén ismét óraátállítás!

kenységet, az alvási ciklus 
felborulását is okozhatja. 
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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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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
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Kérje ingyenes 
árajánlatunkat!

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

Tetőfedés, ács és 
asztalosmunkák,

nyílászárók cseréje.

Bízza ránk 
a piszkos 
munkát!

Magánházak, 
lépcsőházak teljes körű 
takarítása, ablaktisztítás is!

Hívja a tisztaság vonalát! 

30/588-9227 26
91

50

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
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UNISZOLG 2002 BT.
Tel.: 30/348-0129, 20/234-5516

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS
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Hegyi Bálint 
Tel.: 20/961-0000

Hegyi Garden Art 

FŰNYÍRÁS 
KERTRENDEZÉS 
FŰTELEPÍTÉS 

FAVÁGÁS 
UDVARTISZTÍTÁS
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n Egyes falak, falfelületek borítása laminált padlóval a padlóburkolat népsze-
rű, de nem megszokott alkalmazása a dekorációban, mely nagyszerű ered-
ményeket hozhat, lakberendezők, belsőépítészek is egyre inkább javasolják. 
Egyszerű előkészítő munkát igényel és igazán látványos elemeket hozhatunk 
létre többféle stílusban.

A laminált padló előnyei a 
falburkolatként használat-
ban is érvényesülnek:
–  erősebb, mint az MDF és 

PVC panelek
–  hosszú élettartam, a lami-

nált padló optimális eset-
ben nem szárad össze és 
nem repedezik, mint a 
faburkolatok

–  fény- és UV-álló, napfény 
hatására nem színeződik 
el, kopásálló, és a minő-
ségét hosszú időn keresz-
tül megőrzi, karbantartást 
nem igényel

–  nem veszi fel a nedves-
séget a polimerréteg sű-
rű szerkezete és védelme 
miatt

–  könnyen tisztítható nor-
mál szappanos mosószer-
rel, a laminált padló köny-
nyen kezelhető, higiéni-
kus felületet ad

–  széles színválaszték és tex-
túrák, természetes fa hatás

–  környezetvédelmi szem-
pontból biztonságos, a la-
minált padló fából készül, 
minden tekintetben termé-
szetes termék

–  magas kopásállóságú 
típusok

–  segít a hangszigetelésben
–  különösebb előkészítés 

nélkül, egyszerűen le- és 

felrakható, akár meglévő 
burkolatra is rátehető, be-
épített magassága kicsi, 
mindössze kb. 10 mm

Hátrányok:
–  a költség magasabb lehet, 

mint egyes falpaneleknél

–  erős felületet és bizton-
ságos felépítést igényel a 
súly miatt

–  előnyösebb alacsony ned-
vességtartalmú helyisé-
gekben alkalmazni, nagy 
hőmérséklet ingadozást 
nem tolerál

Tippek - falak, falfelületek 
borítása laminált padlóval:
–  mennyezetre is felrakha-

tó, kiegészíthető a terve-
zés világítással

–  létrehozhatóak kontrasz-
tos kompozíciók is, de fi-
gyeljünk a különböző szí-
nárnyalatok, textúrák ösz-
szhangjára padlón, falon 
és más fa elemekkel

–  ugyanazt a padlót foly-
tonosan a falra felfuttat-
va kiterjeszthetjük a teret 
vizuálisan

–  ha nagyobb falfelület-
re rakunk sötét laminált 
padlót, előnyös a többi fe-
lületen világos színeket 
használni

–  vízszintesen és függőle-
gesen is felszerelhető, a 
vízszintes vonalak a te-
ret szélességében növe-
lik vizuálisan, a függő-
leges beépítés jól alkal-
mazható egy kis helyiség-
ben, látványosan emeli a 
mennyezetet
(forrás: lakbermagazin.hu)

Otthon - Építés - Lakberendezés
Laminált padló a falon - modern, 
látványos faldekoráció ötletek, tippek



2019. március 28.     Kaposvár és körzete Szuperinfó    7

�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.

17
94

48

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

n Hidd el, egy egyszerű szappan sokkal többet tud, 
mint hogy tisztává varázsolja a kezed! Hoztunk 10 
ötletet, mire használhatod még fel.

Gondoltad volna, hogy a 
szappan a háztartásban szá-
mos problémára megoldást 
jelent? Mutatunk pár hasz-
nos szappanos trükköt, amit 
bevethetsz az otthonodban!

1. Fedd el a hibákat szappan-
nal! A szappan tökéletes meg-
oldást jelent arra az esetre, 
hogy eltüntesd a fehér falon 
lévő apró hibákat.

2. Régi padló kezelésére 
Ha bedörzsölöd a régi, nyi-
korgós padlód szappannal, 
megszabadulhatsz a csikor-
gó hangoktól!

3. Frissítsd fel a gardró-
bod! Tegyél egy becsoma-

golt szappant a szekrény-
be vagy a fiókba, így ga-
rantáltan üde és friss illa-
tú lesz minden innen kivett 
ruhaneműd!

4. Védd meg a bútorokat! Ha 
a kedvenced szereti rágcsálni 
a bútorokat, kend be szappan-
nal az elérhető részeket. Így 
kevésbé lesz vonzó számuk-
ra az asztal lába vagy a szék 
karfája.

5. Indul a grillszezon! Mi-
előtt feltennéd a bográcsot 
a tűzre, kend be az üst al-
ját szappannal. Sokkal köny-
nyebben takarítod majd le a 
buli után a kormot az edény 
fenekét.

6. Trükk a fürdőszobában 
Dörzsöld át a felületét egy 
enyhén megnedvesített szap-
pannal, töröld át száraz rongy-
gyal! Így már biztos lehetsz 
benne, hogy zuhanyzás után 
nem kell bajlódnod a bepárá-
sodott tükörrel.

7. Szerelj zárat szappannal! 
Ha a kulcsod nehezen csú-
szik a helyére, szappanozd 

be a zárat. Ezt követően né-
hányszor dugd be, majd húzd 
ki a kulcsot.

8. Egy kis Ikea-hack A lapra 
szerelt bútorokat nem köny-
nyű összeállítani, nehéz a 
csavarokat megfelelően be-
hajtani a helyükre. Kend 
be szappannal a menetet, 
és máris könnyebb lesz a 
csavarozás.

9. Kreatívoknak
Tekerd be textillel a szappant 
és használd tűpárnának!

10. Festés utáni takarítás
Ha ablak mellett kell javíta-
nod valamit, az üveg felüle-
teket szappanozd be. Ha vé-
letlenül rájuk fröccsen a fes-
ték, könnyen le tudod majd 
mosni.

(forrás: lakaskultura.hu)

Üveg vagy kő? Mindkettő! 
n Mit tegyünk, ha ötvözni szeretnénk az üveg kony-
ha hátfal előnyeit egy más anyag látványával? Tipp

A konyhabútor tervezése-
kor mára külön fejezet lett a 
hátfal kérdése. Sokáig egyér-
telmű volt, hogy a konyhá-
ba csempe kerül. Manap-
ság azonban már számta-
lan anyag közül lehet válasz-
tani. Ilyen anyag például az 
üveg, mely az elmúlt évek-
ben került a köztudatba. 
Dekoratív, praktikus, így 
az egyik legjobb választás.

Számos előnye van az 
üvegburkolatú konyha hát-
falaknak. Könnyen tisztán 
tarthatóak, ezért elég néha 
áttörölgetni, jól bírják a ma-
gas hőt is, valamint rend-
kívül strapabíróak, ütéstű-
rőek. De mit tegyünk ak-

kor, ha ötvözni szeretnénk 
az üveg hátfal előnyeit egy 
más anyag látványával? Van 
megoldás!

Az üveg konyha hátfa-
lon megjelenhet nyomta-
tott formában más anyag 
textúrája is. Ha egyszerű 
textúrára vágyunk, kitűnő 
választás a kő vagy a be-
ton mintázat, amelyek visz-
szafogottságot, mégis eleg-
anciát sugároznak. Kifeje-
zetten egyedi megjelenést 
kölcsönöz a kő textúrája az 
üveg magas fényével ötvöz-
ve, így megkapjuk a kőbur-
kolat látványát az üveg bur-
kolat előnyeivel.
(forrás: lakbermagazin.hu)

Pénztárcabarát és hatékony:  
10 meglepő dolog, amire bevetheted a szappant
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FIGYELEM 
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

Április 3. szerda KAPOSVÁR, Széchenyi út 8.
Dorottya Hotel, Rónai terem, 10.00–16.00 óráig

Törtarany: 6100 Ft/g-tól, fazon, antik és
briliánssal díszített 

Törtarany: 
briliánssal díszített 

Törtarany: 
9000-22 000 Ft/g.

Márkás karórákMárkás karórák (hibásan is) Patek, Philippe, Márkás karórák (hibásan is) Patek, Philippe, Márkás karórák
Omega, Rolex, IWC Schaffhausen stb., 

minden fajta automata vagy felhúzós is!
Omega, Rolex, IWC Schaffhausen stb., 

minden fajta automata vagy felhúzós is!
Omega, Rolex, IWC Schaffhausen stb., 

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Neves festmények. Ezüsttárgyak.

Régi pénzek: márka, korona, schilling, pengő stb. márka, korona, schilling, pengő stb.
Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések.

Régi színes szódás és patika üvegek. 
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 10 000 Ft-tól.

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Teljes hagyaték.
Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

Teljes hagyaték.
Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

Díjtalan kiszállás.
Tel.: 

Teljes hagyaték.
Tel.: 

Teljes hagyaték.
06-70-381-6345

27
35

37

Apró

Lapmenedzser:
Radó Henrietta
Főszerkesztő:
Heffler György

Szerkesztőség:
7400 Kaposvár,  

Teleki u. 7. fszt. 1.
Tel.: 06-82/222-069

Kiadja:
Maraton Lapcsoport– 
Multivízió kiadói Kft.

Felelős kiadó:
Heffler György és 

Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók

Nyomdai munkák:
Lapcom Zrt. 

6729 Szeged, Szabadkai út 20.

A lap ingyenes. 

Megjelenik 28 000 példányban 

Kaposvár és körzete, Juta, 

Kaposfüred, Kaposmérő, 

Kaposszerdahely, Kaposfő, Mernye, 

Szenna, Taszár, Toponár, Kaposújlak, 

Zselickislad, Zselickisfalud, Nagyatád 

közigazgatási területén.

Terjeszti a DMH Magyarország Kft.

A szerkesztőség fenntartja magának  

a jogot az olvasói levelek tartalmának 

szerkesztésére és közlésére.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba 

ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések 

közlésétől elzárkózik, a megjelent 

hirdetések tartalmáért és a nyomdai 

hibákért felelősséget nem vállal.

INGATLAN

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

*70541*

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

*71929*

Desedán 2 szintes, cserépkályha fűtéssel  
téliesített családi, rendezett udvarral eladó! 
Ár:13,8MFt Tel.:30/389-4739

*74675*

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

*58651*

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

*71783*

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

*48985*

Kaposváron, Donneri városrészen, 
60nm-es, 2 szobás jó állapotú csalá-
di ház, 3600nm-es telekkel, gazdálkodás-
ra alkalmas családi ház eladó! Ár:15,5MFt 
Tel.:30/389-4739

*74680*

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

*71786*

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

*70985*

Kaposváron zártkerti terület (gyümölcsös) 
eladó! Tel.:30/165-7404

*74490*

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

*71785*

Simonfán gyümölcsös pincével eladó. 
Víz-villany van. Érd.:82/317353; 0630/527-
0285

*73708*

Siófoki lakások- nyaralók 80-120 m2-ig el-
adók. 19,9 millió Ft-tól. +36-30/9366-600

*73630*

Zimányban 100nm-es, 2 szintes, 4 szobás, 
nappalis, tégla, gázfűtéses és vegyes tüze-
lésű kazán, + melléképülettel, nagy telekkel, 
családi ház eladó! Ár.:7,8MFt Tel.:30/389-
4739

*74651*

ALBÉRLET

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

*71029*

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

*71780*

ÉPÍTÉSI TELEK

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

*68588*

FÖLD, KERT

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

*71541*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Desedán, tóközében, 70nm-es újszerű ga-
lériás nyaraló, kandalló és elektromos fűtés-
sel , 500nm-es telekkel eladó! Ár: 13,5MFt 
Tel.:30/389-4739

*74671*

GARÁZS

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

*71793*

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*

HASZONGÉPJÁRMŰ

15 Le összkerekes Kubota kistraktor talaj-
maróval eladó. Ajándék zöld rendszám és 
házhoz szállítás. 06/30/659-9667

*74137*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*67596*

Akciósan tavasszal ács és tetőfe-
dő bádogos munkát, palatető bon-
tást, felújítást vállalok.Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, alu, lindab, bra-
mac/.06-70/235-6468

*73881*

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

*92093*

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

*74136*

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

*46949*

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

*55416*

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

*65959*

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

*81170*

Somogy megyében, kertgondozást, 
cserje és bozót irtást, zártkertek lomb-
talanítását vállaljunk a BALATON kör-
nyékén is! Tel.:20/413-3030

*71658*

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

*74320*

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

Idősember gondozását, felügyeletét válla-
lom! Tel.:20/617-5783

*72807*

ÁLLÁS

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

*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*

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

69 éves hölgy társat keres, komoly, őszinte 
úr személyében. Tel:06-20/212-0784

*73652*

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

*67427*

VEGYES

Dunnákat, párnákat, örökséget hagyaték-
ból, ócskavasat vásárolok. Ingyenes kiszál-
lás! 06-30/885-7737

*73784*

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

*73782*

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

*71918*

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*

A jól irányzott hirdetés
minden héten kAposváron  
és környékén  
28 000 postAládábAn
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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

26
91

66

25
03

47

H-P: 8:00-17.00; Sz: 8:00-12:00

22
56

54

OROS GUMISZERVIZ
FOLYAMATOS GUMIABRONCS ÉS FELNI AKCIÓ!
GUMIABRONCS-JAVÍTÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
(szgk., tg., mg.)

7431 JUTA, Hősök tere 1/b. (Kaposvártól 4 km)
Telefon: 82/315-073   Mobil: 06-20/570-5100
E-mail: oros.gumi@kapos-net.hu
www.orosgumi.hu   www.felnicity.hu

Hétfő-Péntek: 8.00-17.00
Szombat: 8.00-12.00

műszaki gumicikk-gyártás, 
gépkocsi gumialkatrészeknek felújítása, 
szállítóheveder-javítás, -végtelenítés, -forgalmazás, -felújítás.

ALUFELNI-FESTÉS ÉS -JAVÍTÁS!ALUFELNI-FESTÉS és -JAVÍTÁS  •  FELNIFELÚJÍTÁS CNC ESZTERGÁLÁSSAL! 27
28

68

23
45

00

A U TÓ FÓ L I A 
             MEGOLDÁSOKzfol.hu

a Te autód, a Te stílusod

06 30 218 2696
 zfol@zfol.hu  zautofolia

www.zfol.hu

27
33

45

n Tavaly óta van lehető-
ség egy órán belül pótol-
ni, ha valaki matrica nél-
kül hajtott fel egy fizetős 
autópálya-szakaszra.

Az előző évinél 6 száza-
lékkal több, bruttó 315 mil-
liárd forint útdíj folyt be ta-
valy a Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt.-hez (NÚSZ), 
ami újabb bevételi rekordot 
jelent.

Sikeres volt a hatvanper-
ces szabály bevezetése, az 
autósok 1,2 millió esetben 
pótolták az e-matricát az 
után, hogy – akár tévedés-
ből – felhajtottak egy fizetős 
útra – mondta a Növekedés.
hu-nak Bartal Tamás, a tár-
saság vezérigazgatója.

A tavaly októberi díjeme-
lés – mely révén például a 
heti matrica ára D1 kategó-
riában 3500 forintra nőtt – 
1,2 milliárd forint pluszbe-
vételt jelentett. A növekvő 
bevétel összhangban van a 
gazdaság erősödésével, illet-
ve azzal, hogy folyamatosan 
bővül az úthálózat és egyre 
mobilisabb a társadalom.

Mint elhangzott, a NÚSZ 
idei tervei között szerepel 
az ellenőrzések fokozása, 
hiszen különösen a külföl-

diek szeretnek bliccelni a 
magyar fizetős utakon. Ta-
valy 7 milliárd forint folyt 
be a bírságokból, az e-útdí-
jak és az e-matricák eseté-
ben a pótdíjak mintegy 70, 
illetve 36 százalékát a kül-
földiek fizették – tette hozzá 
a vezérigazgató.

Ugyanakkor a NÚSZ-nak 
nem célja a mindenáron va-
ló büntetés, amit a tavaly be-

vezetett hatvanperces sza-
bály sikere is bizonyít. En-
nek lényege, ha egy autós 
úgy hajt fel a fizetős útra, 
hogy valamilyen okból el-
mulasztott matricát venni, 
akkor egy órája van a pót-
lásra. Tavaly az autósok 1,2 
millió esetben éltek ezzel a 
lehetőséggel – nyilatkozta 
Bartal Tamás.

(forrás: hvg.hu)

Kötelező lehet  
a vészfék az autókban

Az autmatikus vészfé-
kező rendszert várhatóan 
2022-től kötelezővé teszik 
az új autóknál.

Mintegy 40 ország meg-
állapodott az automati-
kus vészfékező rendszerek 
(AEBS) bevezetésére vonat-
kozó ENSZ-rendelet terve-
zetéről - derül ki a világszer-
vezet tájékoztatásából.

Az új szabályozás szigorú 
és nemzetközileg harmoni-
zált szabályokat ír majd elő 
a vészfékező rendszerek ala-
csony sebességnél történő 
használatára. A szabályo-
zásról még az idén tárgyal-
nak és várhatóan jövőre lép 
életbe.

Mindez a mostani kilá-
tások szerint azt jelente-
né, hogy 2022-től az Eu-
rópai Unióban és Japán-
ban minden új személya-
utóban és kisteherautóban 

kötelező lesz az automa-
tikus vészfék, amely je-
lentősen javítja a közleke-
désbiztonságot, különösen 
városi környezetben. A tö-
réstesztekről ismert Euro 
NCAP úgy becsüli, hogy 
az AEBS 38 százalékkal 
fogja csökkenteni a ráfu-
tásos baleseteket, amely-
lyel több mint ezer életet is 
meg lehet menteni évente 
az EU-ban.

Az automatikus vészfék 
lényege leegyszerűsítve: ha 
az autó balesetveszélyes tá-
volságra megközelít például 
egy másik autót vagy gya-
logost, akkor - autótól füg-
gően - először hangjelzés-
sel, kormányrázással figyel-
mezteti a sofőrt, ha ez sem 
használ, akkor megállítja 
az autót a baleset elkerülé-
se érdekében.

(forrás: napi.hu)

1,2 millió óvatlan autóst mentett  
már meg a hatvanperces szabály
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HölgyvilágKos
Most nem tudod visszaszerezni a rugal-
masságodat. A feladataiddal lassabban 
haladsz, nehezebben tudsz tartósan oda-
figyelni a teendőidre. Azt veheted észre, 
hogy „elúszol” a munkáiddal, s végül nem 
tudod, hogy mire ment el az időd.

BiKa
Zárkózottabb hangulatban vagy, de sok 
kihasználatlan energiád van, amelyek be-
lülről feszítenek. Érdemes mozognod egy 
kicsit, ez az erőnlétednek is jót tenne. Le 
tudnád vezetni az intenzív energiákat, ha-
tékonyabb lehetnél a munkahelyeden is.

iKreK
Hallgatag vagy, ami meghatározhatja 
munkahelyi életedet, és az intim szférá-
dat is. A legszívesebben csak önmagad-
dal foglalkoznál, terhedre lehetnek mun-
katársaid. Reggelente azt tapasztalhatod, 
hogy még felkelni sincs sok kedved, nem-
hogy bemenni a munkahelyedre.

ráK
Több pihenésre lenne szükséged, kifá-
raszt a munkád. Nyomottnak érezheted 
magad, így a teljesítményed sem száz 
százalékos, nem tudsz maradéktalanul 
odafigyelni a feladataidra. Jó ötlet len-
ne, ha néhány napot pihennél, így végre 
feltöltődhetnél. Párkapcsolatodban arra 
vágysz, hogy végre egy kis szín költözzön 
az életedbe.

oroszlán
Általában nem jellemző rád, hogy elkalan-
dozna a figyelmed, de most gyakran eláb-
rándozol, nem tudsz a feladataidra kon-
centrálni. Gondot jelenthet, ha mindezt 
felettesed veszi észre, rájön, hogy nem 
igazán figyelsz a munkádra. Párkapcso-
latod fontossá válik számodra, szeretnéd 
a legszebb arcodat mutatni kedvesednek.

szűz
Segítőkész vagy a munkahelyeden, 
ami növelheti a népszerűségedet. Most 
kellemesebbé teheted a munkakapcso-
lataidat, ez hosszú távon is alapja lehet 
a hatékony együttműködésnek. A ma-
gánéletedben szigorú hangulatban vagy, 
ez megnyilvánulhat a gyermekeiddel való 
kapcsolatodban is.

Mérleg
Önfeláldozóan viselkedsz a munkatár-
saiddal, olyan munkákat is magadra 
vállalsz, amelyeket senki sem végez el 

szívesen. Ám nem vagy túl beszédes 
hangulatban, a legszívesebben egyedül 
dolgoznál, csak arra vágysz, hogy nyugal-
mad legyen. A magánéletedben szívesen 
találnál új szórakozásokat, vágysz arra, 
hogy levezethesd a napi stresszt.

sKorpió
A legjobban azoknak a feladatoknak 
örülsz, amelyeket egyedül tudsz meg-
oldani, elmélyült munkára vágysz. Ha 
munkatársaid megzavarnak, akkor dühös 
leszel és összeveszel velük. Ügyelj arra, 
hogy ne bántsd meg a többieket. Amikor 
hazaérsz, azt tapasztalhatod, hogy csa-
ládtagjaid feszültebbek, az idegesség rád 
is „átragadhat”.

nyilas
Munkatársaid megbíznak benned, olyan 
„titkokat” is kifecsegnek, amelyekről 
másoknak nem beszélnek. Ügyelj arra, 
hogy véletlenül se szóld el magad, ne add 
tovább a hallottakat. A magánéletedben 
nagylelkűvé válsz, de ha ezt nem értékelik 
családtagjaid, akkor a feszültség beköltö-
zik a mindennapjaitokba.

BaK
Fáradtnak és levertnek érzed magad, de 
lassan sikerül visszanyerned az energiá-
dat. Fontos, hogy elfogadd a segítséget 
munkatársaidtól, ne utasítsd vissza büsz-
keségből a többiek jó szándékát! Minden 
erőtartalékodra szükséged lesz, ám az 
erőd visszaszerzésében sokat segíthet, 
ha mozogsz!

Vízöntő
Fáradtabbnak érezhetted magad az el-
múlt időszakban, jót tenne neked egy kis 
lazítás. Vágysz az oldott, kötetlen han-
gulatra, úgy érzed, hogy a munka meny-
nyisége sok neked. Talán lesz alkalom 
arra, hogy picit visszavehess a tempóból. 
Foglalkozz elsősorban azokkal a felada-
tokkal, amelyek kevesebb odafigyelést 
igényelnek.

HalaK
Jól ráérzel arra, hogy mit kellene nyúj-
tanod a munkahelyeden, hogy előre 
juthass, ám a lehetőségek még váratnak 
magukra. Hiába teszel meg mindent, 
nem figyelnek fel a tehetségedre.  A ma-
gánéletedben úgy érzed, hogy sok komp-
romisszumot kell kötnöd. Drasztikusan 
háttérbe kell szorítanod az igényeidet, 
de közben egyre feszültebbnek érzed 
magad.

HOROSZKÓP forrás: harmonet.hu

Érzelmi intelligenciát és alapkompetenciát 
fejlesztő

Mesés Élményfoglalkozások

www.aranyut.hu
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esé
s Fejlesztő Élményfoglalkozás

Meseműhely

27
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41
7400 Kaposvár 
Ady Endre u. 12. 
Tattooed Lincoln art

06 (30) 462-1803

VALCSICS 
RÓBERT 
tetoválóművész 

26
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50

n A mai teljesítmény ori-
entált világunkban nagyon 
eltolódott a hangsúly az 
értelmi intelligencia 
fejlesztésére. 

Felgyorsult az élet, és en-
nek a következménye, hogy a 
családokban és az iskolákban 
is háttérbe szorul az érzel-
mi intelligencia jelentősége. 
Jegyeken keresztül mérjük 
a gyermekek képessé-
geit, és nem ásunk mé-
lyebbre a valós értékek 
után. Ezzel szemben 
manapság egyre több 
gyermek küzd tanulá-
si nehézségekkel ösz-
szefüggő problémák-
kal, amelyek leginkább 
a nyelvhasználattal, a 
szövegértéssel, a be-
széddel, az olvasással füg-
genek össze. A tanulási za-
varokat nagymértékben be-
folyásolja a túlzott média 
használat. A médiát haszná-
ló személyek nem ismerik a 
belső képeket, és a történet 
hallgatás során a szavak nem 
jelentenek számukra semmit, 
mert a médiában a szavakat 

képek kísérik. Az internet és 
a televízió világából nehezen 
mozdíthatók ki, és ami szinte 
kizárt, hogy értik a mesét, a 
másik nyelvet. Ezáltal a tanu-
lásban is gátak keletkeznek, 
mert a gyermek nem fogja 
érteni az iskolai tananyagot 
sem, ha nem működik a fan-
táziája. A belső látás képessé-
ge elsatnyulhat, de újra lehet 
ébreszteni.

A kutatások igazolják a me-
se jelentőségét, fejlesztő hatá-
sát, a mese a nevelés Óriása.

Minden mese az életünk-
ről szól, átélt események és 
kalandok sorozata. A mesék 
élni segítenek. Nem racioná-
lis úton készítenek fel a bol-
dog létre, hanem varázslatos 
módon. Azt közvetítik szá-

munkra, hogy bizonyos élet-
feladatokat megoldjunk, kül-
sőleg – belsőleg átalakuljunk 
úgy, hogy közben azonosak 
maradjunk önmagunkkal. 
Ezért minden korosztály-
nak különösen ajánlott, mert 
a mese kortalan, és az érzel-
mi intelligencia egy életen át 
fejleszthető.

A mese képes összekap-
csolni és működésbe hozni, 

valamint összehangol-
ni a tudatot és a tudat-
talant. A mesehallgatás 
olyan belső igény, ami 
semmivel sem helyet-
tesíthető. A mese tulaj-
donképpen a hallgató 
szemével nézett világ, 
szimpatizál a jókkal és 
megtanulja felismerni 
a negatív – pozitív sze-

replőket, fogalmakat (ellen-
ség – barátság, gonoszság - 
jóság, butaság - okosság stb.) .

A mese tanulsága erőt ad 
a pozitív világnézettel való 
azonosuláshoz.

A mesék oldanak, vigasz-
talnak, nyugtatnak. A belső 
kép kialakulása segít feldol-
gozni az indulatokat, vágya-
kat, szorongásokat. Olyan 
ősi elemeket tartalmaznak, 
melyek által létfontosságú ta-
pasztalatokhoz jutunk.

A kutatások azt igazolják, 
hogy az életben való beválás-
hoz, ahhoz, hogy egy ember 
boldog, kiegyensúlyozott, si-
keres életet éljen, leginkább a 
magas érzelmi intelligenciára 
van szüksége, melyet a mese 
kiemelkedően fejleszt.

A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésében
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Egészség

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

04.02. 13:00-15:30 
Kapossvár, Pécsi u. 67-69. 
Kométa 99 ZRt.

04.05. 09:00-11:30  
Kaposvár, Cseri u. 6. Építőipari, 
Faipari Szakképző Iskola

Ügyeletek
FeLNőTT- ÉS 
GyeRMeKhÁZIORVOSI 
üGyeLeT

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

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

FOGÁSZATI üGyeLeT

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

GyóGySZeRTÁRI üGyeLeT

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

Nagyatád 
Szent István Gyógyszertár
Korányi S. u. 4.
03.29. Péntek  18:00 - 20:00
03.30. Szombat 12:00 – 14:00
03.31. Vasárnap 08:00 – 12:00
Aranyszarvas Gyógyszertár
Kossuth L. u. 24.
04.01. Hétfő  18:00 – 20:00
04.02. Kedd  18:00 – 20:00
04.03. Szerda  18:00 – 20:00
04.04. Csütörtök 18:00 - 20:00
04.05. Péntek  18:00 - 20:00
04.06. Szombat 12:00 – 14:00
04.07. Vasárnap 08:00 – 12:00

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

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

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

n Soha nincs késő elkezdeni a sportot! Hozd formába 
magad, őrizd meg a fiatalságod! Ezek a tippek neked is 
egyszerűvé teszik a megfelelő edzésterv kialakítását!

Mindannyian tudjuk, hogy 
a mozgás elengedhetetlen az 
egészség és a fiatalság meg-
őrzéséhez. Az viszont talán 
kevésbé ismert tény, hogy 40 
éves kortól évente az izomzat 
0,8-1 százaléka leépül! Az idő 
előrehaladtával ez az arány 
sajnos egyre rosszabb! Mind-
ez befolyással van az időskori 
sérülések regenerálódására is 
(lásd combnyaktörés), de na-
pi 30 perc mozgással mindez 
kiküszöbölhető!

Ne gondolkozz, kezdd el a 
mozgást még ma!

Ha korábban sem sportoltál 
rendszeresen, akkor a legfon-
tosabb dolog, hogy eldöntsd, 
miért állsz neki. Lehet ez akár 
az alakod megőrzése, vagy 
egy egészségesebb életforma 
elérése.

A lényeg, hogy legyen ér-
telme a küzdelemnek.

Válaszd ki a neked tetsző 
mozgásformát! Nyugodtan 

próbálj ki több dolgot is, hi-
szen nem biztos, hogy első-
re megtalálod a neked legin-
kább tetsző edzést. Az sem 
árt, nem egyedül vágsz be-
le a kalandba! Egy partner-

rel mindig tudjátok egymást 
motiválni, és a hangulat is 
jobb.

A fokozatosság elenged-
hetetlen Mindenképpen fo-
kozatosan emeld a mozgás 
intenzitását és időtartamát! 
Érdemes egy hónapos tervet 
felállítani. Így szépen halad-
hatsz lépésről lépésre.

Váltogasd edzés közben a 
mozgás intenzitását, így hosz-
szabb ideig bírod, és kevés-
bé lesz monoton a sportolás. 
Ha például a gyaloglást vá-
lasztod kezdésnek, rövidebb 
távokra növeld a sebességet. 
Kerékpározásnál iktass be ki-
sebb emelkedőket stb.  Légy 
kreatív!

1. Aerob edzés
Ez a mozgástípus a szív és 

érrendszeri problémák kiala-
kulásának megelőzésében se-
gít. Pl. tempós séta, úszás, bi-
ciklizés, futás, tenisz, stb...

2. Erősítő gyakorlatok
Építik és erősítik az izmo-

kat. Pl. fekvőtámasz, felü-
lés, guggolás, kitörés, stb...

3. Nyújtás
Minden edzés után kötele-

ző! Nemcsak izomláz ellen 
hasznos, de hosszú távon a 
biztonságodat szolgálja.

FONTOS! - Az erősítő gya-
korlatokat soha ne egymást 
követő napon végezd! - Kez-
detben válaszd az egész testre 
kiterjedő gyakorlatokat! - El-
ső lépésben a tízszer ismételt 
gyakorlatok elegendőek, de 
szép fokozatosan emeld az 
ismétlésszámot!

Ne kesered el, ha első-
re nem megy a 30 perces 
edzés! Bontsd 10 perces 
etapokra. Ne feledd! Bármi-
lyen mozgásforma kellő ha-
tékonyságú, ha legalább 10 
percen át végzed közepes 
intenzitással!

Figyelem!
Ha tényleg soha nem spor-

toltál semmit, mielőtt neki-
kezdenél mindenképp kon-
zultálj a háziorvosoddal fi-
zikai állapotod felmérése 
ügyében!  

(forrás: ripost.hu)

Így kezdj el sportolni 40 év felett
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Az én receptem

Porcukros 
macaron
HOZZÁVALóK:
3 tojásfehérje (amit előtte 1-2 napig fóliával letakarva pi-
hentettünk a hűtőben), 30 g  cukor, 200 g porcukor, 125 
g mandulaliszt, természetes ételfesték

ELKÉSZÍTÉS:
1. Szitáljuk össze egy nagy tálba a mandulalisztet a por-
cukorral.
2. Verjük fel a tojásfehérjét lágy habbá, majd adagoljuk 
hozzá a cukrot és egy késhegynyi természetes ételfestéket 
(a szín intenzitását befolyásolhatjuk a mennyiség növelésé-
vel/csökkentésével), és verjük addig, míg fényes, borotva-
hab állagú tojáshabot kapunk. Akkor lesz jó, ha az edényt 
megfordítva a tojáshab megáll benne, a kart kihúzva pedig 
kampókat formál. Figyeljünk oda, hogy ne törjön! Inkább 
többször ellenőrizzük, nehogy túlverjük.
3. Adjuk hozzá az átszitált mandulalisztes keveréket, és 
spatulát használva először határozott mozdulatokkal, majd 
20-25 keverő mozdulat után lassan keverve dolgozzuk 
össze a masszát. A massza akkor jó, ha egyenletesen el-
kevertük, a spatulát kihúzva pedig úgy folyik, mint a láva. 
Töltsük a masszát egy sima csővel ellátott habzsákba, amit 
a cső fölött előzőleg egy csipesszel elzártunk, és a köny-
nyebb kezelhetőség érdekében egy magas falú edénybe 
állítottunk.
4. Egy, a tepsinkbe illő sütőpapírra egymástól legalább 2 
cm távolságban rajzoljunk kb. 3 cm-es köröket. Erre he-
lyezzük azt a sütőpapír darabot, amire a minta alapján ki-
nyomjuk a macaronhéjakat. Ez az adag több tepsire ele-
gendő, így, ha végeztünk az első adaggal, a minta papírt 
óvatosan húzzuk ki a felső sütőpapír alól, és helyezzük a 
következő tepsibe.
5. Ha ezzel elkészültünk, hagyjuk pihenni a macaronhéja-
kat szobahőmérsékleten legalább egy órát, addig, amíg 
megszilárdul a külső kérgük (tapintáskor már nem ragad az 
ujjunkhoz). Ezalatt elkészíthetjük akár a tölteléket is.
6. 180 °C-on kb. 8-10 perc alatt süssük meg a macaron-
héjakat. A sütőből kivéve hagyjuk kihűlni, ezután szinte ma-
gától leválik majd a sütőpapírról.
7. A kihűlt macaronokat a legkülönfélébb krémekkel tölt-
hetjük meg. A legegyszerűbb azonban egy sima csokoládé 
ganache krémet használni:
Töltelék:
1. 100 g  jó minőségű, magas kakaótartalmú csokoládét 
törjünk apró darabokra.
2. 100 ml valódi tejszínt forraljunk fel és öntsük a feldara-
bolt csokoládéra, hogy ellepje.
3. Hagyjuk állni 10 percet, majd óvatos mozdulatokkal 
addig keverjük, amíg az egész teljesen homogén, fényes 
krémmé válik. Tegyük hűtőbe pár órára, majd, ha kihűlt és 
kicsit megszilárdult, töltsük habzsákba és a macaronhéjak 
felére nyomjunk egy-egy kisebb dió méretű adagot. Nyom-
junk mindegyik tetejére egy üres macaronhéjat.
4. Az elkészült macaronokat tegyük hűtőbe, és bár nagyon 
nehéz lesz, a kóstolással várjunk másnapig!

(forrás: pecsma.hu)

n Nehezen indult a versenyszezon Szvoboda Ben-
ce számára. A kaposvári motokrosszost próbára 
tette a sors, az év első két versenyen nem tudta 
kihozni magából a maximumot, de azért egy győ-
zelmet már bezsebelt.

Egy németországi meghí-
vásos versennyel kezdte meg 
a 2019-es szezont Szvobo-
da Bence, a HTS KTM Team 
kiváló motokrosszosa. A téli 
időszakban rengeteget edzett, 
és állítása szerint még egyik 
szezonját sem kezdte ennyi-
re összeszedetten, de hiába az 
ígéretes forma, nem várt aka-
dályokba ütközött első két 
megmérettetésén.

A frankenbachi Wintercro-
ss nemzetközi mezőnyében 
stabilan a legjobb háromban 
mozgott az edzéseken, a kva-
lifikációs futamát pedig a ne-
gyedik helyen fejezte be. Az 
ígéretes kezdés után azonban 
leszakadt az ég a pályára, ami 
teljesen átírta az erőviszonyo-
kat. A szélsőséges körülmé-
nyek kifogtak a magyarok leg-
jobbján, egy jó rajt után, több 
bukást követően a negyedik 
helyről a tizedik pozícióig csú-
szott vissza.

Szerencsejáték volt ez a fu-
tam, amit sajnálok, mert több 
volt benne. A sárban egész jól 
elboldogultam az első buká-
somig, onnantól viszont, mint 
a kártyavár, összeomlottam, 
jöttek a hibák, és estem vissza 
a mezőnyben. Nem így tervez-
tem a szezonindulást, de az vi-
gasztal, hogy míg használható 
volt a pálya, a tempómmal nem 
volt baj. Ez bizakodásra ad okot 
az év hátralévő részére. - nyi-
latkozta letörten a Wintercro-
ss után.

A felkészülésnek szánt ver-
seny után következett a ma-
gyar motokrosszbajnokság 
első fordulója Esztergomban, 
ahol régen látott mennyiségű 
versenyző nevezett, és még a 
határainkon túlról is érkeztek 
kiváló versenyzők. A franken-
bachi sárdagasztás azonban 
nem múlott el nyomtalanul, és 
egy újabb nehéz versenyhétvé-
ge várt Bencére.

Nehéz, szenvedős verseny 
volt, nem akart kijönni a lépés. 
- kezdi esztergomi beszámo-
lóját a többszörös bajnok. - Az 
edzéseken éreztem, hogy a mo-
tor nincs a toppon, sokat ka-
pott a frankenbachi dagonyá-
ban. Leszervizelte a csapatom 
a két verseny között a gépet, 
de nem lett olyan, mint volt, 
az egyenesben legyorsultak a 
250-esek a kvalin. Kuplungot 
cseréltünk benne, a futamok-
ra jobb lett a helyzet. Az első 
futamot rajt-cél győzelemmel 
nyertem. Kezdett visszajönni 
a bizodalmam a technikában, 
de a második futam rajtjánál 
lyukat váltottam, nem ugrott 
teljesen be a fokozatba a váltó, 
így a rajtgép lecsapódása után 
ott maradtam egy helyben ál-
ló motorral. Azt hittem vala-
mi baj van megint a géppel. Az 
előzmények után nem egysze-
rű ilyenkor bízni a techniká-
ban, azért ott van a fejedben, 
hogy bármi megtörténhet, de 
neked húzni kell gázt, repül-
ni a levegőben, olyan gyorsan 

menni, ahogy csak bírsz. És 
még egy adalék: az esztergo-
mi versenyre való felkészülé-
sem során estem egy nagyot 
az egyik motoros edzésen tech-
nikai hiba miatt. A fejemet és 
a pár bordámat vágtam oda. 
Hajszál híja volt, hogy nem lett 
vége a szezonomnak, nagyon 
megijedtem. Ilyenkor, amikor 
szinte minden ellened játszik, 
nehéz megőrizni a hidegvéred, 
de ezek után is mentem, ahogy 
tudtam. Nehéz volt előzni a ki-
nyomosodott esztergomi pá-
lyán, az utolsó körökben tud-
tam csak az élre állni, és így 
nyertem a versenyt. Örültem, 
hogy vége lett, egy percét sem 
tudtam élvezni ennek a hét-
végének, de ez nem a környe-
zetem hibája. A csapatom és a 
segítőim mindent megtesznek 
értem, hogy a legjobbat hoz-
hassam ki magamból, amiért 
nagyon hálás vagyok. Ember-
telen volt az a logisztika, ami-
vel kezelték a motorom karban-
tartását a két verseny között. 

Nincs megállás a verseny-
programban, a hétvégén elkez-
dődik a cseh motokrosszbaj-
nokság is a VB-versenyeknek 
is otthont adó Loketben. Kiváló 
motorversenyzőnk probléma-
mentesebb folytatásban bízik.

Az esztergomi OB 
végeredménye:

1. Szvoboda Bence (HTS 
KTM Team)

2. Hugyecz Erik (HTS KTM 
Team)

3. Johannes Klein (Auszt-
ria, KTM)

4. Tomas Simko (Szlovákia, 
Suzuki)

5. Floria Hellrigl (Ausztria, 
Husqvarna)

Az ág is húzza Szvoboda Bencét


