
KAPOSVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. április 18., XXIII./15.

Karrier-Oktatás 
a 4-5-6. oldalon!

Gyógyír nehezen
gyógyuló sebekre

Az első állapot felmérés ingyenes!
További részletek 

a 11. oldalon olvasható cikkünkben.
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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!

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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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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n Somogyban a húsvéti ünnepkörhöz (Hús-
vétot megelőző virágvasárnaptól a Húsvét-
ot követő fehér vasárnapig tartó időszak) 
számos szokás kapcsolódik. Ezek közül ki-
emelkedik a fehérvasárnapon szokásos ko-
matál küldés, amely életformaszerűen leg-
tovább ezen a vidéken maradt fenn.

A húsvéti szokások legfontosabb kelléke a hí-
mes tojás. Az országosan ismert tojásfesté-
si módszerek legtöbbjét ismerték Somogy tá-
jegységein is. Közülük a viaszírásos díszítési 
mód vált legnépszerűbbé, melynek során több-
nyire geometrikus minták kerültek a tojásra dí-
szítésül, de gyakori volt a virág ornamentika 
is. Festőanyagul leggyakrabban a vöröshagy-
mahéj főzetét használták. Egyes településeken, 
főként a pásztorcsaládokban a megfestett to-
jást karcolással díszítették. Ők a virágábrázo-
lások mellett a szabadrajzú mintákat kedvel-
ték, melyek között gyakran előfordult a páva, 
galamb rajzolata is.

A hímes tojás ajándék volt, a keresztszülők 
adták keresztgyermekeiknek, illetve került be-
lőle a komatálba is, ami a lányok barátságának 
jelképévé vált. (forrás: kaposbaranta.hu)

Húsvéti népszokások Somogyban
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Fiala Borcsa
Balatoni nyomozás

Egy régi faládikóban rejtőző 
térkép... 

Egy titkosírással írt üzenet... 
Egy tetovált nagymama, aki ki-

szuperált cirkuszi kocsival járja a 
Balaton-felvidéket... 

Ki ne vágyna egy duplán rejtélyes nyárra? 

Krisztinek és Hubának különféle kódokat és talá-
lós kérdéseket kell megfejtenie, hogy rábukkanjon 
a kincsre. De eközben egy valódi bűnszövetkezet is 
dolgozik a Balaton-partján: pénztárcák és ékszerek 
tűnnek el mindenhonnan... 

Vajon milyen kincs várja Krisztiéket az út végén? És 
sikerül-e közben leleplezniük a tolvajokat is? 

Nyomozz Te is velünk! Bejárjuk többek közt Rév-
fülöpöt, a Folly Arborétumot és Hegyestűt, megkeres-
sük a mindszentkállai titkos lépcsőt és bekukkantunk 
Csobánc várába is...

INGYENES 
PROGRAMOK

KAPOSVÁR

Programok
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS 
VÁROSI KÖNYVTÁR
Már lehet jelentkezni a könyvtár 
nyári 5 napos olvasótáborára! Az 
alsó tagozatosokat június 24-28, a 
felsősöket a június 17-21. turnus-
ra várják. Amivel készülnek a szer-
vezők: mesék, kreatív feladatok, 
kirándulások, meglepetés ven-
dégek.

SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA
Április 22., hétfő
19:00 Csárdáskirálynő

EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS 
KÖZPONT

 Április 23., kedd
Kerekítő baba-mama foglalkozás
10:00 órától Kerekítő Mondókás 
Móka (0-3 éves korig)
10:40-től Kerekítő Bábos torna 
(1-3 éves korig)

Színház
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Április 19., péntek
19:00 Gyárfás Miklós: Tanulmány 
a nőkről
Agóra színpad, Bérletszünet
Április 25., csütörtök
19:00 Moliere: A nők iskolája
Agóra színpad, Főpróba bérlet

ROXÍNHÁZ
Április 28., vasárnap
16:00 Keménykalap és krumpliorr

Rendezvény
ZSELICI CSILLAGPARK
Április 19, péntek
20:00 Távcsöves bemutató gye-
rekeknek
A programot 8—10 éves korig 
ajánlják.

Április 22., hétfő
13:15 Az ébredő erdő – erdei túra 
a Föld napján
Korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés szükséges.

KAPOSVÁRI REFORMÁTUS 
TEMPLOM
Április 28., vasárnap
15:00 Varnus Xaver 55. születésna-
pi orgonahangversenye
Közreműködik Kokas Katalin 
hegedűművész

SZIÁGYI ERDÉSZETI ISKOLA
Április 29., hétfő
09:30 Talpalatnyi föld – Talajtani 
ismeretek
Tanösvény túrán a talajtípusok 
vizsgálata
A korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés a program előtt 
1 héttel.
Április 30., kedd
09:00 Méhek napja
Mézkóstolás, méhészeti előadás, 
kézműves foglalkozások.
A korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés a program előtt 
1 héttel.

Túra
KAPOSVÁRI METEOR TTE

 Április 22., hétfő
Locsoló túra
Találkozás: Sportcsarnok parko-
ló 08:50
Túraútvonal: Sportcsarnok – 
Kerékpárút – Deseda strand 
büfésor
Április 27., szombat
Gyalogolj az egészségedért 2. 
sz. túra
Találkozás: Távolsági autóbusz 

pályaudvar 07:45-kor
Túraútvonal: Cserénfa – régi szi-
getvári vasút – Kaposgyarmat – 
Sipos hegy – Nagy hegy – Simon-
fa
Táv: 12 km
Április 27., szombat
Kerékpáros városnézés Kapos-
füred
Találkozás: Kaposvár Sportcsarnok 
09:00-kor
Túraútvonal: Zaranyi lakótelep – 
Zaranyi erdő – Füredi út – Kisközi 
u. 63. – Állomás és vissza
Túratáv: 20 km
Program: a város nevezetes épüle-
teinek megismertetése

SZENNA

Programok
SZENNAI SKANZEN
Április 19-21. péntek, szombat, 
vasárnap
Tojásfestés hagyományos tech-
nikákkal • Tojáshímző bemuta-
tó szombaton Majorné Szabó Ildi-
kó, vasárnap Noé Kornélia népi 
iparművészekkel • Játékos hús-
véti tojáskeresés • Húsvéti son-
ka és házi torma kóstoló • Szagos-
víz készítés
Április 22., hétfő 09:00-17:00
11:00 Megelevenedik a hagyomá-
nyos húsvéti locsolkodás a Zse-
lic AMI közreműködésével 14:00 
Ziránó Színház: Babszem Jankó 
bábelőadása
15:00 Násfa Együttes népzenei 
koncertje
Húsvéti sonka és házi torma kós-
toló • Helyi termékek vására • Népi 
Játszó • kézműves foglalkozás

NAgyATÁd

Programok
NAGYATÁDI KULTURÁLIS 
KÖZPONT

 Április 19., péntek
14:00 Húsvéti játszóház

 Április 25., csütörtök
17:00 Városnapi ünnepség
Beszédet mondanak:
Szászfalvi László országgyűlési 
képviselő
Bíró Norbert megyei közgyűlé-
si elnök
Ormai István polgármester
A műsorban közreműködnek: 
Acoustic Classroom, Ághné Hor-
váth Petronella, Birkás Csaba, Für-
jecske Néptánc Egyesület, Hosz-
szú Katalin, Kozics Nikolett, Lescsi-
sin Marianna, Somogyi Huszárok 
Hagyományőrző Egyesülete

 Április 27., szombat
16:00 Nemzetközi néptánc 
gálaműsor
A 35 éve alakult Fürjecske Nép-
tánc Egyesület csoportjai mellett 
a kaproncai Folkorni Ansambl is 
fellép a műsorban.

NAGYATÁDI KÓRHÁZ 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Fűben, fában az orvosság túrák

 Április 26., péntek
16:00 Táv: 3 km a Csó tóhoz

 Április 28., vasárnap4
10:00 Táv: 7 km, gyülekező a Csó 
tónál az étterem előtt

NAGYATÁDI VÁROSI 
SPORTCSARNOK

 Április 24., szerda
19:00 Tóth Vera Quartett Koncert

 Április 26., péntek
17:00 Alma Együttes – Koncert 
gyerekeknek

SZENT ISTVÁN PARK

 Április 28., vasárnap
10:00 III. Wink Maraton Nagyatád 
Futóverseby
Maraton, félmaraton, 7 km távo-
kon rendezett futóverseny egyéni 
és váltó indulóknak Nagyatád bel-
városában

VILMA HÁZ – SOMOGYSZOB
Április 22., hétfő
Húsvéti rét – Falusi piknik
14:15 Fotókiállítás megnyitója
14:30-tól Húsvéti rét
Programok: népi játékok kipróbá-
lása, tojáskeresés, mézes uzsonna, 
nyereménysorsolás
Pakolj be egy piknikkosarat min-
denféle jóval és gyere el a csalá-
doddal felidézni a hagyományt!
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NYERTES PÁLYÁZÓ, 
SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁRSASHÁZ

ÓBER LÁSZLÓ

Három kategória – számos nyertes – 12 000 000 forint elnyerhető támogatás – 
értékes ajándékutalványok

Az OTP Business 2019-ben is Társasházi Pályázatot hirdet három kategóriában, melynek keretén belül  
15 lakóközösség, összesen 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyerhet céljaik megvalósításához.

Kategóriák: 

• Ezermester   
• Biztonság    
• Közösségépítés  

Pályázzon mielőbb, és nyerjen!

A kategóriánként elnyerhető összegeken felül a nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának
benyújtóját 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal jutalmazzuk!*

A pályázati kiírást és a pályázati részvétel részletes feltételeit a www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat  
oldalon olvashatja, ahol társasházi szakértőink elérhetőségét is megtalálja.  
A pályázatok leadásának határideje: 2019. június 16.

Részletes feltételek:  www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030
*A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek.

Díjazás kategóriánként:

I. helyezett: 1 300 000 Ft
II. helyezett: 1 000 000 Ft
III. helyezett: 800 000 Ft
IV. helyezett: 600 000 Ft
V. helyezett: 300 000 Ft

Pályázzon egyszerűen, online!

Fejlessze Ön is társasházát az OTP Business 
Társasházi Pályázat segítségével!

28
08

09

Locsoló versek 
kicsiknek és 
nagyoknak

Húsvét másodnapján 
az jutott eszembe,
Kölnisüvegemet ve-
szem a kezembe,
Elindultam vele piros 
tojást szedni,
Hogyha adtok, lányok, 
meg foglak öntözni.

Zöld erdőben jártam,
két őzikét láttam,
az egyik kacsintott,
ide a forintot!
Botom földig lekonyul,
Nem vagyok már mai 
nyúl.
Káposztám javát 
megettem,
Locsoljon más 
helyettem!

Van nekem egy kis 
locsolóm,
Kölni nincsen benne,
Ha én azt most 
elővenném,
Nagy röhögés lenne.

Én verset nem tudok,
azt mondjanak a 
kicsik,
én csak azért jöttem,
hogy igyak egy kicsit.

Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják 
párjával,
Elszökök a lányával!

Nagyon kellemes  
húsvéti ünnepeket kívánunk  
minden kedves olvasónknak!
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Karrier-Oktatás
Somogy megyei adótraffipax 
A  NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 16. héten folytatja a húsvéti 
ünnepekhez köthető kereskedők, szolgáltatók ellenőrzését. A NAV munkatársai 
fokozottan vizsgálják a füstölt húsáruk, tojás, édesség és ajándékok árusítóit. A 
revizorok a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének 
szabályszerűségét vizsgálják az üzletekben, a piacokon, vásárokon.
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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

Munkahelyet váltanál? 
Dolgozz velünk!

Most induló, modern gépekkel teljesen felszerelt 
üzemi konyhánkba keresünk 

Feladatok:
•  napi 700 adag tartalmas leves/egytálétel elkészítése magas minőségben a lehető leggazdaságosabb 

anyagfelhasználással
• konyhai tevékenység irányítása, ellenőrzése
• az ételekhez szükséges alapanyagok beszerzési folyamatának koordinálása
• segédszemélyzet betanítása/képzése, munkájuknak irányítása, összehangolása
• a technológiai, hatósági és belső szabályok betartása (higiénia, munkavédelem)
• HACCP utasításainak betartása

Téged keresünk ha:
• rendelkezel szakmai tapasztalattal és szakács végzettséggel
• képes vagy hatékonyan és gazdaságosan irányítani egy konyhát a magas minőség biztosítása mellett
• vállalod a feladatot, hogy Te építsd fel egy új konyhának a folyamatait

Amit mi kínálunk:
• kiszámítható, � x versenyképes � zetés
• stabil bejelentett munkahely (igény szerint munkaviszonytól eltérő szerződéses jogviszony is lehetséges)
• kiszámítható, családbarát munkarend (klasszikus vendéglátástól eltérően itt csak hétköznap kell dolgozni)

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

SZAKÁCSOKAT 
hétköznapi (hétfőtől-péntekig tartó) munkavégzésre. 
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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

• Karbantartó

• Szerszámkészítő

• 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:

28
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SertéStelepi Szakdolgozó 
munkakörben. 

elváráSok: befejezett általános iskolai végzettség,  
elkötelezettség az állatok iránt, valamint jó teherbíró képesség. 

amit nyújtunk: versenyképes alapbért, ezen felül  
teljesítménybért és cafeteriát, határozatlan idejű szerződést,  

stabilitást, biztonságot és megbecsülést. 
pályakezdők jelentkezését is várjuk!

jelentkezés a palyazat@boly.bonafarm.hu e-mail címen vagy  
a következő telefonszámon: +36 30/636-1923.

A Bóly Zrt. kaposvári munkavégzési hellyel pályázatot hirdet 

28
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Sikeres álláskeresés aktívan
Az életünk álláskeresési, 

karrierépítési szakaszában 
számos problémával szem-
besülhetünk. Egy kis lelke-
sedéssel, jó időbeosztással 
megkönnyíthetjük a saját 
dolgunkat!

Segítünk, hogy oldhatjuk 
meg okosan ezt, és hogyan 
fejlődhetünk az általunk vá-
lasztott szakmában.

A megfelelő információ-
gyűjtés minden esetben 
a legfontosabb. Amikor 
keressük, milyen szak-
ma érdekelne minket, 
amikor már tanuljuk 
a szakmát, és maga az 
álláskeresés szakaszá-
ban is ez az elsődleges 
lépés. Először is fel kell 
mérnünk a munkaerő-
piac helyzetét, ennek megfe-
lelően kitanulhatunk olyan 
szakmát, amelyre igazán van 
kereslet a munkaerőpiacon.

Amikor éppen álláskere-
sési időszakban vagyunk, 
és esetleg több szabadidőnk 
van, akkor is töltsük aktívan 
a napjainkat. Nem szabad, 
hogy otthon üljünk, a mun-
kaerőpiacon a legjobb formá-

ban lévő emberekre van szük-
ségük a cégeknek. Állítsunk 
fel minden napra tervet, hogy 
mit fogunk csinálni, és mit te-
szünk meg azért, hogy meg-
találjuk a számunkra legmeg-
felelőbb szakmát. Vezessünk 
határidőnaplót, amibe a napi 
feladatainkat felírjuk.

Legyünk tudatosak, figyel-
jük az olyan tartalmakat, 
amelyek a választott szak-

mánkhoz kapcsolódnak. 
Fussuk át a napi híreket és 
tájékozódjunk. Folyamatosan 
böngésszük a szakmai tartal-
makat és szívjuk magunkba 
az információkat, mire kell 
figyelni az adott területen.  
Kulcsszó: tanuljunk autodi-
dakta módon.

Keressük fel a gyártói olda-
lakat, amelyek a szakmához 

kapcsolódnak. Ilyen módon 
nem csak a gyártó cégeket is-
merhetjük meg, de technikai 
ismeretekre is szert tehetünk. 
Tudásunk minden esetben 
előnyt fog jelenteni, amikor 
bemegyünk az állásinterjúra.

Felkészültségünk által sok-
kal esélyesebbek lehetünk a 
többi munkavállalóval szem-
ben folytatott versenyben. 

Szakmai és életrajzi köny-
vekben, illetve az interne-
ten is számos olyan siker-
történetet olvashatunk 
szakemberekkel kapcso-
latban, akik önmagukat 
építették fel és maguk sa-
játították el szakmai is-
mereteiket. Nézzük meg, 
ők hogyan fogtak hozzá, 
mit mesélnek el a történe-

tükről, milyen állomásokon 
mentek keresztül, milyen ne-
hézségeik voltak. Informáci-
ókat és erőt is meríthetünk a 
szakmabeli emberek életéből, 
ezzel megkönnyítve magunk 
számára is azt az időszakot, 
amikor még várakozási pozí-
cióban vagyunk, egy új mun-
ka elvállalás előtt.

(forrás: profession.hu)
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Munkahelyet váltanál? Dolgozz velünk!
Csomagoló betanított munkásokat 

keresünk kaposvári csapatunkba!

Miért jó nálunk dolgozni?
Stabil, bejelentett munkaviszony itthon. A környéken tőlünk kiemelkedő � zetést kapsz
• Induló � zetés: bruttó 195.000-200.000 Ft/hó 
•  Elérhető � zetés (alapbér+üzemi prémium, jelenléti prémium, cafeteria, pótlékok): 

bruttó 220.000-280.000 Ft/hó 
(a gyakorlatban igazolt tapasztalat, teljesítmény esetén tovább növelhető, előrelépési lehetőség!)

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
• Előrelépési lehetőség: betanított munkás -> gépkezelő -> csoportvezető (belső pályázással)
• 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
... 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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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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keresünk azonnali kezdéssel, 
bejárást biztosítjuk. 

Fényképes önéletrajzot a 

hr@nivovas.hu 
e-mail címre várjuk 28

04
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Segédmunkásokat, 
raktárost és magyar 
nyelvű kapcsolattartót

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

dolgozókat keresünk 
KISEGÍTŐ, UDVAROS 

munkakörbe azonnali kezdéssel, 
bejárást biztosítjuk. 

Fényképes önéletrajzot a 
hr@nivovas.hu 

e-mail címre várjuk. 27
96
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Érdeklődni a 20/241-9152 
vagy a 20/384-2478-as 

telefonszámon.

BETANÍTOTT 
MUNKALEHETŐSÉG 
Kaposváron és környékén! 

Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! 
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Mostantól nem kérhetnek erkölcsi 
bizonyítványt bárkitől az állásinterjún

Az új adatvédelmi saláta-
törvény módosította a mun-
ka törvénykönyvét is. A sza-
bályok pontosan meghatá-
rozzák, hogy a munkáltatók 
milyen feltételek mellett ke-
zelhetik a munkavállalók er-
kölcsi bizonyítványát – hívja 
fel a figyelmet a PwC.

Az erkölcsi bizonyít-
ványt kérő munkáltatók-
nak előzetesen meg kell ha-
tározniuk, hogy az abban 
található adatok mely mun-
kakörök esetén zárhatják 
ki a foglalkoztatást. Csak 
olyan munkaköröket sorol-
hatnak ide, ahol törvény 
által védett titok, törvény-
ben meghatározott mun-
káltatói érdek (például lő-
fegyverek használata) vagy 
a munkáltató jelentős va-
gyoni érdeke sérülne, ha 
az erkölcsi bizonyítvány-

ban szereplő adat ismereté-
nek hiányában kerülne sor 
a foglalkoztatásra.

A munkáltatók jelentős ré-
sze csak akkor kérhet erköl-
csi bizonyítványt a jövőben, 
ha belső szabályzata pon-
tosan felsorolja a jogszabá-
lyi feltételeknek megfelelő 
munkaköröket.

A termelő cégek esetén a 
gyakorlatban mindez ahhoz 
vezet majd, hogy az erkölcsi 
bizonyítványokat csak azok-
nál a munkavállalóknál te-

kintheti meg a munkáltató, 
akik pénzkezeléssel foglal-
koznak, utalványozási, szer-
ződéskötési vagy aláírási 
joggal rendelkeznek, vagy 
rendszeresen nagy értékű 
vagyontárgyakat kezelnek, 
esetleg olyan jogosultság-
gal férnek hozzá a kulcs in-
formatikai rendszerekhez, 
amelynek a visszaéléssze-
rű gyakorlása a munkáltató 
jelentős vagyoni érdeksérel-
mével járna.

(forrás: hvg.hu)

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

Jelentkezni önéletrajzzal az  allas@kvgy.hu email címen 
vagy a portán leadott jelentkezési lappal lehet.

Betétszerelő üzemébe 

1 műszakos munkarendbe

munkavállalókat keres!

összeszerelő munkakörbe
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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

Feltételek:
�•��Szakirányú�végzettség
�•��rugalmas�munkavégzés
�•��gyengeáram�szerelés,�karbantartás�ismerete
�•��élelmiszeriparban�szerzett�gyakorlat�előnyt�
jelent

 
Amit kínálunk:
�•��Versenyképes�bérezés
�•��Hosszú�távú,�biztos�munkahely
�•��Kiemelt�béren�kívüli�juttatások
�•��Napi�1�melegétkezés

A�Tamási-Hús�Kft.�felvételt�hirdet�

Villanyszerelő 
munkakörbe

Jelentkezni�kizárólag�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.
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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

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

INGYENES SZÁLLÁSSAL

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 

!Különböző bónuszok !Széleskörű cafeteria 

ÖSSZESZERELŐKET  KERESÜNK
VESZPRÉMBEN

+36 20 240 54 49
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

OPERÁTOROKAT
Alapbér: bruttó220.000 Ft

+36 20 336 38 03

nettó 170.000 Forint
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Széleskörű cafeteria csomag: br. 350.000 Ft
INGYENES SZÁLLÁSSAL

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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Az aranyat érő hobbi
Aki rendszeresen időt tölt a 

hobbijával, az a munkájában 
is motiváltabb. Talán sokak 
számára túlságosan is isme-
rős az érzés, ami a hétközna-
pok mókuskerekével áll egé-
szen szoros összefüggésben: 
hétfő reggel indul be a gépe-
zet, és egészen péntek estig 
dübörög. Szinte észrevétle-
nül telnek a hétköznapok, az 
ördögi körből pedig gyakran 
csak egy-egy tv előtt eltöltött 
óra jelent némi felüdülést, 
bár a tényleges feltöltődés el-
marad. Miért érdemes a 
számunkra kedves tevé-
kenységeket nem csak a 
hétvégékre időzítenünk? 
Mely hobbik növelhetik 
munkahelyi teljesítmé-
nyünket? Mutatjuk a 
válaszokat!

Aki gyakran túlórázik, 
vagy műszakos rendben 
dolgozik, esetleg egy mellé-
kállás vagy az otthoni teen-
dők miatt van reggeltől estig 
(vagy fordítva) betáblázva, an-
nak különösen nagy szüksé-
ge lenne olykor egy kis kime-
nőre, amikor kizárólag azzal 
foglalkozhat, ami számára 
örömöt okoz. A zsúfolt napi-
rendbe iktatni egy plusz órát 
lehetetlen küldetésnek tűnhet, 
ha azonban egy kedves bará-
tunk vagy egy szeretett csa-
ládtagunk kérné ezt tőlünk, 
valószínűleg nem haboznánk, 
és megtennénk érte. És mi a 
helyzet önmagunkkal? Ha 
magunkat egészen hátra so-
roljuk a fontossági sorrend-
ben, fennáll a veszélye, hogy 
előbb vagy utóbb kimerülünk, 
súlyosabb esetben akár meg is 
betegszünk, és az ilyen kény-
szerpihenőkre már biztosan 
nem mondhatunk nemet. 
Előzzük meg ezt, és próbál-

junk visszatalálni az egyen-
súlyhoz, ami a teljesítményt 
és a visszatöltődést illeti!

A szakértők szerint azok 
a szabadidős elfoglaltságok, 
amelyek fizikai vagy szelle-
mi aktivitással járnak, a mun-
kánkra is kihatnak. A kép-
let egészen egyszerűnek tű-
nik, hiszen amit szívesen és 
örömmel teszünk, abban jók 
vagyunk, és minél több sike-
rélményt szerzünk, annál na-
gyobb önbizalommal és lelke-
sedéssel állunk más feladatok-

hoz is. Emellett van egy másik 
pozitív hozadéka is annak, ha 
hetente két-három alaklom-
mal is gyakoroljuk a hobbin-
kat: amikor a figyelmünkkel 
száz százalékosan egy irány-
ba koncentrálunk, képesek 
vagyunk megélni mindazt, 
ami a jelenben történik, ki-
kapcsolunk a napunk nagy 
részében domináló robotpi-
lóta üzemmódból, és lecsen-
desednek a szerteszét cikázó 
gondolataink is. Ez a minőségi 
pihenés rendkívül sokat hoz-
záad a munkahelyi produkti-
vitásunkhoz, arról nem is be-
szélve, hogy a stressz-szintün-
ket is látványosan csökkenti. 
Belekezdeni bármibe ugyan 
nagyobb energia-befektetést 
kíván, de az első pozitív ér-
zések után már ki sem aka-
runk majd hagyni egyetlen 
alkalmat sem, amikor a hob-
binkkal lehetünk kettesben.

Akik számára a sorozatok 
és a filmek jelentik a szaba-
didős programot, azokat el 
kell szomorítanunk: mivel a 
hangsúly az aktivitáson van, 
ezért sajnos a televízió vagy 
a monitor előtt eltöltött órák 
nem járnak együtt a koráb-
ban sorolt jótékony követ-
kezményekkel, sőt a képer-
nyő kék fénye, valamint az 
onnan érkező rendkívül sok 
inger észrevétlenül is növel-
heti bennünk a stresszt, ami 
akár alvásproblémákban is 

visszaköszönhet. Ve-
gyünk tehát olykor bú-
csút a hívogató kanapé-
tól, és keressünk más 
módot a kikapcsolódás-
ra! A kreatív tevékeny-
ségek, a nagy népsze-
rűségnek örvendő rajz-
és festőtanfolyamok, a 
zenélés, a nyelvtanulás 

mind üdítően hatnak az el-
ménkre, ahogy a rendszeres 
olvasás, sőt akár a főzés is, ha 
nem kötelező jelleggel űz-
zük, hanem a magunk szó-
rakoztatására, a kísérletezés 
öröméért, az ínycsiklandozó 
végeredményért. Természte-
sen a mozgás sem maradhat 
ki a sorból, lehet az könnyed 
kocogás, jóga, tánc vagy csa-
patsport, a lényeg, hogy ne 
kizárólag a fogyásért, vagy 
a kiemelkedő versenytelje-
sítményért csináljuk, mert 
akkor rövid időn belül egy 
lesz a kipipálandó felada-
taink közül. Bármibe is fo-
gunk, érdemes társakat, kö-
zösséget találnunk hozzá a 
környezetünkben, vagy az 
interneten keresztül, hogy 
osztozhassunk a közös hob-
bi élményeiben – a hatás így 
akár meg is sokszorozódhat!

(forrás: profession.hu)
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Otthon - Építés

Delimano Joy 
tálas mixer 

Walkmaxx Comfort 
szabadidő cipők

9.999 Ft-ért9.999 Ft-ért9.999 Ft-ért9.999 Ft-ért

Tornadica 
kerti szerszám 

Az akció a készlet erejéig tart. Egy vásárlás 
alkalmával csak egy kupon használható fel,  

más kuponnal nem vonható össze.

-50%

-50%

HúsvéTi árvaDászaT!            HúsvéTi árvaDászaT! 

9.999 Ft-ért

Egyes fedőmatracok  
és ágyneműhuzatok

-50%

Delimano lábasok

-30%-50%

7 999 Ft

7 999 Ft

15 999 Ft6 999 Ft

6 999 Ft 14 399 Ft*-tól

15 999 Ft

Tipp:

Méretek: 36 - 42

ÚJDONSÁG

www.topshop.hu 06 1 505 6266

15 999 Ft -tól-tól

7 999 Ft

7 999 Ft

15 999 Ft6 999 Ft

6 999 Ft 14 399 Ft*-tól

15 999 Ft

Tipp:

Méretek: 36 - 42

ÚJDONSÁG

www.topshop.hu 06 1 505 6266

15 999 Ft -tól-tól

7 999 Ft

7 999 Ft

15 999 Ft6 999 Ft

6 999 Ft 14 399 Ft*-tól

15 999 Ft

Tipp:

Méretek: 36 - 42

ÚJDONSÁG

www.topshop.hu 06 1 505 6266

15 999 Ft -tól-tól

7 999 Ft

7 999 Ft

15 999 Ft6 999 Ft

6 999 Ft 14 399 Ft*-tól

15 999 Ft

Tipp:

Méretek: 36 - 42

ÚJDONSÁG

www.topshop.hu 06 1 505 6266

15 999 Ft -tól-tól

Tornadica 

Topshop Kaposvár; áchim andrás u. 4.  
a Berzsenyi u. és a Corso sarkán,  

a patikával szemben

Az akció a készlet erejéig tart. Egy vásárlás 

28
25

17
27

70
95

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

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

             
        vagy a készlet erejéig tart.

74.990 Ft-tól74.990 Ft-tól

50.990 Ft-tól50.990 Ft-tól

52.990 Ft-tól52.990 Ft-tól

50.990 Ft-tól50.990 Ft-tól

Billenő
garázskapuk
széles választéka

Az akció 2019. 04. 04-től 2019. 04. 25-ig, 

vagy a készlet erejéig tart.

59.990

2299

35+10%

Egyedi méretű műanyag 
ablakok rendelése  
esetén

kedvezmény!

n Átalakítanád a gardróbodat, de nem tudod, ho-
gyan kezdj hozzá? Ha ezeket az ergonómiai sza-
bályokat betartod, tökéletes lesz a végeredmény.

1. Mit is tárolnánk?
Az első kérdés, hogy mit 

és hogyan szeretnénk tá-
rolni: mit akasztanánk fel, 
mit raknánk polcra és mit 
fiókba. Ha ezt tisztáztuk, 
jöhet az ajtók, fiókelőlapok 
kiválasztása.

2. Hová helyezzük?
Bármekkora a lakásunk, 

beépített bútorral tudjuk 
a legjobban kihasználni a 
rendelkezésre álló helyet, 
hiszen méretre gyártott 
darabokkal minden zugot 
bevonhatunk a tárolásba. 
Hasznosíthatjuk a lépcső 
vagy a ferde falsík alatti holt-
teret, sőt a kisebb beugrót is.

3. Belső tér felosztása
Miután felmértük a ren-

delkezésre álló helyet, for-
dítsuk figyelmünket a belső 
kialakításra. Az akasztóru-
dat maximum 180 cm ma-
gasra tegyük, így még ké-
nyelmesen elérjük (ide esté-
lyi ruhákat akaszthatunk), 
kabátoknál a 140 cm-es ma-
gasság ideális, dzsekiknél, 
zakóknál elég 100-110 cm. 
Blúzokhoz, ingekhez 80 cm-
re erősítsük a rudat.

Ezeket az akasztós része-
ket akár egymás alá is rak-
hatjuk. A szekrény mélysé-
gére legalább 60 cm-t szá-
moljunk, hogy elférjen ben-
ne bármilyen vállfa.

Fiókokat csak olyan ma-
gasságig érdemes alkalmaz-
ni, ahol még belelátunk, ha 
kihúzzuk (ez általában 100-

110 cm). Ha a fiókos elem 
nincs egybeépítve a gard-
rób többi részével, a mélység 
lehet 40 cm, ennél kisebb 
mélységű fiókba azonban 
nagyon kevés dolog fér el.

Ha a polcokat egymás fö-
lé, 30-35 cm-es távolságra 
tervezzük, jó eséllyel nem 
dőlnek le az összehajtoga-
tott ruhák.

(forrás: lakaskultura.hu)

Ruhatárolás mesterfokon: 
tippek az álomgardróbhoz
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Lapmenedzser: Radó Henrietta
Főszerkesztő: Heffler György

Szerkesztőség:
7400 Kaposvár, Fő u. 12.

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.

Apró

A jól irányzott hirdetés
minden héten kAposváron  
és környékén  
28 000 postAládábAn21

12
89

A Mozgáskorlátozottak
 Somogy Megyei Egyesülete 

tisztelettel kéri Önöket, 
hogy személyi jövedelem adójuk 

1%-át a mozgássérült emberek szociális ellátását nyújtó 

Felnőttintézményeink 
működtetéséhez ajánlják fel.
Adószámunk: 19963156-2-14

Köszönjük támogatásukat!

26
57

87

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

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS

26
88

39

TÖRZSÖK TEMETKEZÉS
A megbízható szolgáltató! 
TELJES KÖRŰ 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTUNK! 
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAINKBÓL 
50% KEDVEZMÉNYT ADUNK! *
*Egy választott szolgáltatás árából, amennyiben a teljes temetkezési szolgáltatást cégünknél rendeli meg! 

Árainkról érdeklődjön személyesen, a 
Kaposvár, Dombóvári út 1. szám alatti üzletünkben. 
Tel. 82/410-500 Ügyeleti halottszállítás (0-24h): 30/256-54-44

28
21

6725
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

Kérje ingyenes 
árajánlatunkat!

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

Tetőfedés, ács és 
asztalosmunkák,

nyílászárók cseréje.

27
93

29

�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

INGATLAN

Balatonmáriafürdőn nyaraló eladó, sza-
badstrand, étterem 300 m-en belül. 
Tel:30/927-7678

*75384*

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

*66028*

Kaposváron, Mályva utcában, eladó lakha-
tó hétvégi ház!Tel.:30/877-6660

*80260*

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

*73708*

ALBÉRLET

Keszthely mellett, Gyenesdiás központ-
jában kényelmes apartmanok bérelhetők. 
www.ancivendeghaz.hu, udules@citromail.
hu, 20/584-2343

*82679*

FÖLD, KERT

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

*71541*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Nyaraló kiadó Balatonmárián, 15.000Ft/
nap/5fő! Tel.:30/348-8595

*80674*

GÉP- SZERSZÁM

KERESEK megvételre lakatos, bádogos gé-
peket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, kis gépeket. 
0670/624-5475

*75215*

JÁRMÛ

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

*54184*

MOTORKERÉKPÁR

Simson motort vásárolnék, más régi mo-
tor, üzemképtelen is érdekelhet. 06-20/351-
3711

*76655*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*67596*

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

*82516*

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

*46949*

Mágus, mesterjós jövendöl Dombóváron, 
tenyér, kártya, rontáslevétel, szerelmi kötés. 
06-70/214-9230

*75212*

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; 06-30/670-4050.

*55416*

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

*76472*

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*

ÁLLÁS

Balatoni kempingbe munkaerőt keresünk 
az alábbi pozíciókra: Szobalány, takarító, 
szobaasszony, takarítói csoportvezető. Szál-
lást tudunk biztosítani. Tel.:06/30/2737608 
Erika Bt.

*82510*

Betanított könnyű fizikai munkalehetőség 
1-2-3 műszakos munkarendben! Kaposvár 
és 25km-es körzetből várjuk a jelentkező-
ket! Érdeklődni: 06 20 241 9152

*82943*

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari 
munkakörökbe keresünk hegesztő, la-
katos, gépi forgácsoló- CNC-gépkez-
elő, szerszámkészítő, autószerelő, vil-
lanyszerelő, KOVÁCS dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki munkára. Verseny-
képes fizetést, juttatásokat, szállást, 
munkába járást, hazautazási támoga-
tást, bérelőleget biztosítunk. Jelentkezz 
most! 06-70/415-9021 (JOBmotive Kft.)

*76487*

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett 
munkaviszonyt, kiemelt bérezést, bé-
relőleget, ingyenes szállást, munká-
ba járást biztosítunk. Betanított dolgo-
zó és targoncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét környékén. 
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 06-
70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

*76482*

Nyugdíjasok részére könnyű fizikai, betaní-
tott munkalehetőségek Kaposváron! Érdek-
lődni : 06 20 384 2478

*82944*

Szakmai tapasztalattal rendelkező szaká-
csot, pizza szakácsot, felszolgálót, pultost, 
hostesst, konyhai dolgozót keresünk nyá-
ri munkára! Elvárások: Vendéglátás terüle-
tén szerzett tapsztalat. Jelentkezés: Fényké-
pes önéletrajz e-mailen: bohemcafe@gmail.
com +36/30/9464-875 Bohem Cafe

*82930*

OKTATÁST VÁLLAL

Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750; www.minervakft.
hu (E-000909/2014/A001-A011).

*78431*

TÁRSKERESÉS

63 éves férfi keresi őszinte komoly hölgy 
társát! Tel.:30/816-1307

*80263*

71 éves hölgy komoly társat keres!-
Tel.:70/409-4890

*80304*

VEGYES

Áron alul eladó, 1db új szekrényesmosdó 
tükörrel 2 személyes fekhely, 2db szekrény-
sor, egy ebédlőasztal 12 személyes, 1 db új 
szegélynyíró! Tel.:20/3417614

*82578*

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

*82514*

Számítógép asztal, tölgy színű, vitrines 
szekrény eladó! Tel.:20/542-9543

*80343*

Szikvizes vállalkozás Bt. tehermentesen 
pályázásra alkalmas, kiépített ügyfélkörrel, 
teljes felszereléssel eladó! Tel.:70/278-2233

*82808*
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Kaposvári
Autókölcsönző
0620/800-3333

autokolcsonzokaposvar@gmail.com

26
14

20

Tavaszi teendők az autó körül
Ha süt a nap az égen, kinyí-

lik az ember lelke is. Van, aki 
ilyenkor kirándulni megy, 
és akad, aki a kiskertbe. Az 
egyiket a természet csodá-
ja, a másikat a tél áldozatául 
esett, száraz növények ége-
tése élteti. Vannak azonban 
azok, akik azért boldogok, 
mert végre didergés nélkül 
foglalkozhatnak az autóik-
kal. Meleg vizes vödör a kéz-
ben, mellette sampon, puha 
kefe, mikroszálas kendők, 
és indulhat a tavaszi átállás.

Ennek fontos része, hogy 
ha tartósan 7 fok felett van 
az átlaghőmérséklet, akkor 
a téli gumikat cseréljük le 
nyárira, mert ha téli abron-
csokkal vezetünk a mele-
gebb napokon, a gyengébb 
tapadás miatt megnő a fékút 
és nehezebbé válik a kocsi 
irányíthatósága. Mielőtt fel-
tesszük a nyárit, ne csak azt 
ellenőrizzük, hogy megfele-
lő-e a profilmélység, hanem 

az abroncsok életkorát is. Aki 
biztosra akar menni, annak 
érdemes szervizben elvégez-
tetni egy teljes átvizsgálást 
és klímatisztítást is. Utóbbit 
speciális szerekkel magunk 
is elvégezhetjük. Takarítsuk 
le az ablaktörlő lapátokat is, 
és ha csíkosan törölnek, cse-
réljük ki őket. Válasszunk 
az évszaknak megfelelő 
szélvédőmosó folyadékot is. 
Fontos, hogy oldja a szerves 
anyagokat, hogy könnyebb 
legyen a jó idő beköszöntével 
szinte elkerülhetetlen, szél-
védőre csapódott bogártete-
mek eltávolítása.

Cseréljük ki a lég- és pol-
lenszűrőket, javítva ezzel az 
utastér levegőjének minősé-
gét. Ha minden kész, érde-
mes egy, az alvázat is érin-
tő, teljes mosásra is elvinni 
gépkocsinkat, megszabadít-
va azt a téli útszórósó fehér 
lepedékes fogságából.

(forrás: automotor.hu)
n Európában egyedülál-
lónak számít, hogy a ro-
bogóknak semmilyen jól 
látható azonosító jelük 
nincsen. Változtatást 
sürgetnek.

Napjainkban már mint-
egy 600 ezer robogó köz-
lekedik Magyarországon 
ezek közül azonban csak 
minden ötödikre fizetnek 
rendszeresen kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosítást 
a Független Biztosítási Al-
kuszok Magyarországi Szö-
vetségének (FBAMSZ) becs-
lése szerint.

A szövetség arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a ka-
tegóriától és lakhelytől füg-
gően3-5 ezer forintos éves 
díj kifizetésével a robogó-
tulajdonosok mind a köz-
úti igazoltatás során kirótt 
mulasztási bírságnak, mind 
pedig a közúti baleset so-
rán okozott kár megtéríté-
sének kockázatát ki tudják 
küszöbölni.

A tulajdonosok jelentős ré-
sze egyébként jóhiszeműen 
mulaszt, feltételezve, hogy 
csak a rendszámmal ellátott 
járművek esetében kötele-
ző kgfb-t kötni. Azonban a 
kötelezettség minden olyan 
segédmotoros kerékpárra is 
kiterjed, amely részt vesz a 
közúti forgalomban. Ezekre 

rendszám híján alvázszám-
ra kötnek kötelezőt a biztosí-
tók, a biztosítás meglétét jól 
látható helyre kiragasztott 
matrica igazolja. A járművek 
előtörténetét sehol nem ve-
zetik, így bónuszbesorolás 
sem befolyásolja a fizeten-
dő díj mértékét.

A robogók által okozott 
károk átlagos összege gyor-
san emelkedik. Az MNB leg-
utóbb kiadott biztosítási sta-
tisztikái szerint a 12kW alat-
ti teljesítménykategóriában 
424 ezer, míg a 13-35kW kö-
zötti kategóriában 478 ezer 
forint volt a balesetek során 
kifizetett átlagos kártérítés. 
Ugyanakkor, személyi sérü-
lés esetén a kárösszeg köny-
nyen elérheti a több milliós 
szintet is, biztosítás hiányá-
ban a károkozó mindezt sa-
ját zsebből téríti. A károsul-
taknak ilyenkor a MABISZ 
kártalanítási számlája térít, 
mielőtt az összeget behajta-
ná a károkozón.

Euróbában egyedülálló-
nak számít, hogy a robogók-
nak semmilyen jól látható 
azonosító jelük nincsen. A 
rendszám bevezetése eb-
ben a kategóriában számos 
előnnyel járna. Egyrészt je-
lentősen javulna a biztosí-
táskötési arány. Másrészt 
cserbenhagyás esetén köny-
nyebben beazonosíthatóvá 
válnának a balesetet, kárt 
okozó járművek.

Harmadrészt ki lehetne 
szűrni azokat a járműveket 
is, amelyek – 50 köbcenti fe-
letti motortérfogatuk vagy 
45 km/h-nál nagyobb po-
tenciális sebességük miatt 
– már eleve rendszámmal 
kellene, hogy rendelkezze-
nek, és amelyek vezetésé-
hez motoros jogosítvány is 
szükséges. Ezen járművek 
esetében behajthatóvá válna 
az első hazai forgalomba he-
lyezéskor fizetendő regiszt-
rációs adó is.

(forrás: origo.hu)

Új rendszámot vezetnének  
be Magyarországon
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Kos
Nem mindegy, hogy mennyire vagy pisz-
kálódó hangulatban, hiszen a rosszkedv 
is ragadós lehet! Most Te határozhatod 
meg munkahelyed hangulatát, de sajnos 
túlságosan morcos vagy ahhoz, hogy jól 
működjenek a kapcsolataid. A magá-
néletedben is nagy szereped lehet abban, 
hogy kedvesed éppen vidám, vagy rossz-
kedvű.

BiKa
Használd a jó kapcsolataidat a munkahe-
lyeden, szívesen segítenek neked a töb-
biek! Ha naprakész szakértelmed mellett 
személyes varázsod is megnyilvánul, 
akkor biztos lesz a siker! Ha egyeztetni 
szeretnél főnököddel, akkor is a vissza-
fogottabb, kedves stílus lesz célravezető.

iKreK
Sikeresen kezeled a munkahelyi kapcso-
lataidat, hatékonyan tudsz együttműköd-
ni munkatársaiddal. A főnököddel való 
kapcsolatod is jelentősen javulhat, ami 
valóságos megkönnyebbülést jelenthet 
számodra. A magánéletedben jellemző 
lesz, hogy csendes napokat élhetsz meg 
családtagjaiddal.

ráK
Nagy energiákkal dolgozol az előrelépé-
sért, és ennek eredménye is lehet most. 
Főnököd kifejezetten értékeli a munkabí-
rásodat, és nyilvánosan is megdicsérhet. 
Az elismerés szárnyakat ad neked, és két 
ember helyett dolgozol majd. A magá-
néletedben felpezsdül az életed, több jó 
programra is van kilátás.

oroszlán
Eredményes heted lehet, jó érzés, hogy 
ezt csakis önmagadnak köszönheted. Jól 
dolgozol, és ezt a főnököd is észrevehe-
ti. Gesztust tehet feléd, mellyel kifejezi 
a megbecsülését. Ez nemcsak pénzbeli 
juttatás lehet, de biztos, hogy örülsz majd 
neki! A magánéletedben kevesebb időd 
és energiád jut családtagjaidra, kissé el-
hanyagolod őket.

szűz
Most nagyobb alkalmazkodóképes-
séggel rendelkezel, mint máskor, és ez 
különösen a munkahelyeden válik majd 
előnyödre. Új területen is kipróbálhatod 
az ügyességedet, és mindezt a munka-
társakkal vállvetve teszed meg.

Mérleg
Nyitottan kommunikálsz a munkatársaid-
dal, és ez segít, hogy mindig naprakészen 
kezelhesd a feladataidat. Rájöhetsz, hogy 
a csapatmunka sokkal szórakoztatóbb, 
és persze hatékonyabb is! Most elfog-
lalhatod méltó helyedet a munkahelyi 
közösségben. A magánéletedben sok 
munka szakadhat a nyakadba, megsza-
porodnak az apró hétköznapi teendők.

sKorpió
Nyitottan kommunikálsz a munkatársaid-
dal, és ez segít, hogy mindig naprakészen 
kezelhesd a feladataidat. Rájöhetsz, hogy 
a csapatmunka sokkal szórakoztatóbb, 
és persze hatékonyabb is! Most elfog-
lalhatod méltó helyedet a munkahelyi 
közösségben. A magánéletedben sok 
munka szakadhat a nyakadba, megsza-
porodnak az apró hétköznapi teendők.

nyilas
Ügyelj, hogy átgondoltabban, lassabban 
dolgozz. Felgyorsulsz, de ennek a vége fe-
jetlen kapkodás lesz. Jobb lenne, ha meg-
fontoltabban, kisebb lépésekben haladnál. 
A magánéletedben izgalmas napokra szá-
míthatsz, több alkalmad lesz rá, hogy egy 
fergeteges bulit csapj a barátaiddal.

BaK
Nem örülsz, hogy csapatban kell dolgoz-
nod, - szívesebben vonulnál el. Túlságosan 
makacs hangulatban vagy ahhoz, hogy 
együtt dolgozz a többiekkel. Ráadásul a 
feszült helyzetekben nem is nagyon rejted 
véka alá a véleményedet, komolyan meg-
sérted valamelyik munkatársadat.

Vízöntő
Tudod, hogy mit kell tenned annak érde-
kében, hogy jó benyomást tegyél a főnö-
ködre, és meg is teszel mindent, hogy jó 
munkaerőnek tartsanak. A barátságos 
hangulat egész héten jellemző lehet, és 
ennek köszönhetően nagy népszerűségre 
tehetsz szert. Ne üss meg túlságosan bi-
zalmaskodó hangnemet a munkahelyeden!

HalaK
Ha elmerülsz a munkádban, akkor teljes 
lényeddel a feladataidra koncentrálsz. Így 
érthető, hogy nem örülsz, ha megzavar-
nak. A teljesítményt tartod a legfonto-
sabbnak, és mindenféle fölösleges idő-
töltés szükségtelennek tűnik számodra. 
Nem energiapocsékolás, ha néha szólsz 
néhány kedves szót a munkatársakhoz!

HOROSZKÓP forrás: harmonet.hu
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Üdvözöljük a hangokkal teli világban!
Ingyenes átfogó hallásvizsgálat 2019. április 23–30. között

Szolgáltatásaink:
•  teljes körű hallásvizsgálat
•  élvonalbeli hallókészülékek 

széles körű választéka
•  újratölthető hallókészülékek és 

életminőséget javító 
kiegészítők

Ha Ön is úgy érzi, nem megfelelő a hallása, forduljon hozzánk bizalommal,
az alábbi helyszíneken várják Önt szakembereink:

Kaposfon Hallásgondozó • 30/226-2852 
7400 Kaposvár, Honvéd utca 55. Szolgáltató ház 
Kaposi Mór Oktató Kórház  • 30/226-2861
7400 Kaposvár, Tallián Gy.  utca 22-32 Északi tömb, I. em  2. szárny 
Ezredév Egészségügyi Központ • 30/226-2869
7400 Kaposvár, Ezredév utca 12. A épület

A hallásveszteség mindenkit érint. Ön nincs egyedül. 
A hallásveszteség világszerte mintegy 500 millió embert 
érint. Befolyásolja az Ön környezetében élőket is, mert 
kapcsolatainkat nehéz fenntartani, ha a hatékony kom-
munikáció nagy kihívást jelent. A kommunikáció helyreál-
lítása, megjavult életminőséget jelent Önnek és az Ön kö-
rül élők számára is. Az új hallókészülék viselőnek szüksége 
van a család és a barátok bátorítására. Így támogathatják 
őt a jó halláshoz vezető útjukon.

A hallókészülékek bonyolult kommunikációs rendszerré 
fejlődtek. Kaphatóak sokféle formában, méretben és szín-
ben, tartalmaznak egy sor különféle technológiát és olyan 
tulajdonságokat, melyek segítik Önt abban, hogy újra zök-
kenőmentesen kapcsolódhasson az Önt körülvevő világ-
hoz. Mint bármely új dolog megtanulásakor, ebben is 
a gyakorlás a legjobb módszer ahhoz, hogy meg-
értse, hallókészüléke hogyan válik legjobban az 
Ön hasznára. Ha hallókészülékét rendszeresen 
használja a különféle hallási helyzetekben, 
akkor újra egyre közelebb fog kerülni ahhoz, 
hogy megerőltetés nélkül halljon.

28
27
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Le a kilókkal, fel a fürdőruhával!

Nyakunkon a fürdőruha-
szezon, ez idő tájt nem árt 
átgondolnunk, mi legyen a 
téli hónapok alatt ránk ra-
kódott több-kevesebb fe-
lesleggel – illetve azon is 
elmélkedhetünk, hogy mi-
lyen fazonú és mintázatú 
fürdőruhát „újítsunk be” 
magunknak.

Az idei szezonnak is meg-
van a maga fürdőruhatrend-
je, amivel érdemes barátkoz-
nunk. A gyártók szerint a 
fürdőruhaszezon már má-
jusban megkezdődik, úgy-
hogy itt az idő….

A legújabb trendek között 
találhatunk trópusi ihleté-
sű, kulcs- és állatmintákat, 
élénk, kicsattanó színeket 
egyaránt. Divatban vannak 

idén is az időtlen formák, 
a finom részletek – gyön-
gyök, fonatok –, a kivágás 
lehet egyenes vonalú vagy 
merészebb, de a tervezők 
a praktikum felé is nyitot-
tak: a kifordítható darabok-
kal – egybe- vagy kétrészes 
verzióban – két stílust is 
„birtokolhatunk” egyetlen 
fürdőruhával.

Ha a fürdőruha már meg-
van, és már csak bele kell 
férnünk valahogy, akkor pe-
dig a legokosabb és legprak-

tikusabb, ha rendszeres – és 
változatos! – testmozgást ik-
tatunk be a rendszerbe. Ha 
kell, keressünk hozzá part-
nert, társaságban az önkín-
zóbb jellegű testmozgások-
ra is könnyebben rávesszük 
magunkat. Az első néhány 
alkalom után pedig már örö-
münket is leljük benne, és 
csodálkozni fogunk korábbi 
tunya önmagunkon…

(forrás: ridikul.hu)
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Egészség

Ügyeletek
FoGÁSzatI üGyElEt

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

FElNőtt- éS 
GyERMEKhÁzIoRvoSI üGyElEt

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

Nagyatád 
Tallián Andor u. 2/a. Rendelési idő: 
hétköznapokon: 15.00–07.00, 
hétvégén: szombat 07:00-hétfő 

07:00 Telefon: 82/504-490, 
30/183-5760

GyóGySzERtÁRI üGyElEt

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

Nagyatád 
Szent István Gyógyszertár
Korányi S. u. 4.
04.19. Péntek 08:00 – 12:00
04.20. Szombat 12:00 – 14:00
04.21. Vasárnap 08:00 – 12:00
04.22. Hétfő 08:00 – 12:00
04.23. Kedd 18:00 – 20:00
04.24. Szerda 18:00 – 20:00
04.25. Csütörtök 18:00 – 20:00
04.26. Péntek 18:00 – 20:00
04.27. Szombat 12:00 – 14:00
04.28. Vasárnap 08:00 – 12:00

VÉRADÁS
04.23. 13:30-15:30 

Kaposvár, Fő u. 10. Megyeháza

04.25. 14:00-17:00 

Kaposvár, Kossuth Lajos u. 48. 

Munkácsy Mihály Gimnázium

04.26. 10:00-12:00  

Kaposvár, Szent Imre. u. 14/D. 

Szigeti-Gyula János 

Egészségügyi Szakképző Iskola

04.26. 14:00-16:00  

Kaposvár, Nemzetőr sor 10. 

Tátika Bölcsőde
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Viszér panaszok, bütyök, 
sarkantyú, érszűkület, 

ízületi fájdalom, keringési 
zavarok kezelése. 

PARABOLIKUS DOKTOR
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

Bejelentkezés a kaposvári 
Joya cipőboltban vagy 

a 30/956-3959-es számon. 28
07

51
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1. A hagymában található 
összetevők a rákkeltő anya-
gok méregtelenítésére szol-
gál. Minél többet eszünk be-
lőle, annál nagyobb a véde-
lem, és kevesebb a kockázat 
rákos megbetegedés kiala-
kulásához. Erre egyébként a 
fokhagyma és a kurkuma is 
képes, ha a változatosságra 
törekszel. 

2. Alacsonyabb a cukorbe-
tegség kockázata is, ha gyak-
ran eszel hagymát. Növelhe-

ted szervezetedben a ren-
delkezésedre álló inzulin 
mennyiségét.

3. Szív- és érrendszeri be-
tegségek ellen is nagy vé-
delmet nyújthat. A hagyma 
ugyanis tele van olyan ant-
ioxidánsokkal, aminek kö-
szönhetően az artériák lágyak 
és rugalmasak lesznek.

4. Gyulladáscsökkentő és 
immunerősítő hatása van a 
szervezetre. Tele van C-vita-

minnal és szelénnel, ami segít 
egészséged megőrzésében.

5. Csökkentheti az allergi-
ás tüneteket. Amikor szezon-
ális allergiában szenvedsz, 
és folyik az orrod, valamint 
viszket a szemed, próbáld ki, 
hogy gyógyszer helyett több 
hagymát fogyasztasz.

6. Csökkenti a vérrögök 
kialakulásának kockáza-
tát. Amikor egy vérrög kép-
ződik az artériában, az ha-
lálos lehet, a hagyma össze-

tevői pedig képesek ennek 
megelőzésére.

7. Jobb alvást és vidá-
mabb, kiegyensúlyozottabb 
hangulatot okozhat, mert ki-
emelkedő mennyiségű fol-
savat tartalmaz. A hagy-
ma azonban akkor fejti ki 
leginkább jótékony hatása-
it, ha nyersen fogyasztjuk, 
de főzve is jót teszel vele 
egészségednek.

(forrás: femcafe.hu)

7 ok, miért egyél hagymát

Gyógyír nehezen gyógyuló sebekre
Ma Magyarországon számos ember küzd 
krónikus sebbel. Az ellátásuk egyrész � -
nanszírozott ellátás keretei között zajlik és 
kisebb arányban a magánellátás vállal át a 
gondozásban egy részt. A Mediq Sebkeze-
lési és Ápolási Centrum, 
mint egészségügyi szol-
gáltató, 2011-ben indí-
totta el magánrendelői 
tevékenységét és speci-
ális területként a króni-
kus sebbel rendelkező 
betegek ellátását. Szol-
gáltatásunk - felmérve 
ennek hiánypótló jel-
legét -, magánrendelői 
hálózatát évről-évre bő-
vítve támogatja a seb-
bel rendelkező betegek 
ellátását, gondozását. A 
kaposvári sebcentrum 
egyik sebész szakorvosát, Dr. Szatmári 
Gergelyt kérdeztük:

– Mióta foglalkozik sebellátással?
– Több mint egy évtizede kezdtem se-

bészi pályafutásomat, melynek szerves ré-
szét képezte a mindennapi sebellátás, de a 
speciális sebkezelésben 4 éve veszek részt 
a Mediq Sebcentrum csapatával.

– Hol vehető igénybe ez a típusú be-
tegellátás?

– A múlt év őszén költöztünk az új ren-
delőbe, mert a sok beteg miatt kinőttük 
a régit. Az új rendelő minden igényünket 
kiszolgálja, könnyen megközelíthető, tá-
gasabb, komfortosabb, a parkolás a kör-
nyéken ingyenes. Magatehetetlen, vagy 
mozgásában nehezített betegek esetében 
pedig van mód arra, hogy előzetes egyez-
tetés után a beteg otthonában történjék 
meg a vizsgálat.

– Milyen szolgáltatások vehetők 
igénybe a rendelőben?

– Fő pro� lunk a nehezen vagy nem gyó-
gyuló sebek kezelése (fekélyek, felfekvé-
sek, krónikus sebek, sipolyok). 
Igyekszünk a beteget vagy 
hozzátartozót megtanítani a 
helyes sebgondozásra, ame-

lyet természetesen folyamatos kontroll 
övez részünről. Otthonápolásra szoruló 
betegeknek segítünk az otthonápolási 
szolgálattal való kapcsolatfelvételben. 
Ezen felül sebészeti ambulans ellátást is 

biztosítunk, mely ma-
gában foglalja a műtéti 
konzultációt, körömágy 
gyulladás, tályogok ke-
zelését és visszeresség 
esetén injectios terápiát.

– Ezek a szolgáltatá-
sok kizárólag Kapos-
váron érhetők el?

– Egy országos kiter-
jedésű rendelőhálózat 
része a kaposvári Mediq 
Sebkezelési és Ápolási 
Centrum, amely már 18 
rendelővel rendelkezik. 
Én elsősorban Kaposvá-

ron rendelek, de előzetes egyeztetés ese-
tén Somogy és Tolna megyében is ellátok 
mozgásában korlátozott betegeket sebke-
zelésre szakosodott asszisztenseink segít-
ségével.

Szeretnénk, hogy mindazok, akik ilyen 
problémákkal küzdenek, bátran keresse-
nek bennünket, hiszen a rendelői csapa-
tunk évek óta foglalkozik sebkezeléssel, 
megfelelő és hatékony megoldást tudunk 
nyújtani a sebes betegek számára. 

– Mennyibe kerül a szolgáltatás?
– A sebkezeléssel kapcsolatos első álla-

potfelmérés ingyenes, a további kezelé-
seket is minimális vizitdíj mellett tudjuk 
biztosítani. Fontos, hogy rendeléseinket 
csak előzetes bejelentkezés alapján tudják 
igénybe venni, így elkerülhető a hosszas 
várakozási idő is.

Továbbra is nagy szeretettel várjuk régi 
és leendő betegeinket, akik az alábbi te-
lefonszámon: 06 30 978 5210, vagy inter-
neten a foglaljorvost.hu-n kérhetnek idő-
pontot.

A rendelőnk Kaposváron a 
szolgáltatóházban van, mely-
nek címe: 7400 Kaposvár, 
Honvéd u 55.  (X)
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Az én receptem

Ha az Önök munkahelyén is van egy 

ügyeletes, aki a csapat önkéntes 

gasztronómiai felelőse, szívesen várjuk a 

bemutatását. Fényképeket és recepteket is 

lehet küldeni a kaposvar@szuperinfo.hu-ra, 

vagy szerkesztőségünkbe: 

Kaposvár, Teleki u 7.

Küldje be Ön is  

a receptjét!

Húsvéti sonkás  
koszorú leveles  
tésztából
HOZZÁVALóK:
1 csomag leveles tészta
150 g tejföl
só, bors
1 evőkanál mustár
1 szál újhagyma vagy pár 
szál snidling
6 szelet sonka
kb. 80 g reszelt sajt

12

ELKÉSZÍTÉS:
Először elkészítjük a tejfölös mártást. Összekeverjük a 
tejfölt a mustárral, a felaprított hagymával, sóval, bors-
sal. Kicsomagoljuk a leveles tésztát és a tészta egy 
harmadát (a hosszabbik oldalán) 3-4 evőkanál tejfölös 
szósszal megkenjük, rátesszük a szeletelt sonkát és a 
reszelt sajtot.  Az üresen maradt tésztát kb. 2 cm-es 
csíkokra vágjuk. A sonkás résztől kezdjük el felcsavarni 
a tésztát. A feltekert tésztát helyezzük át egy sütőpa-
pírral bélelt tepsire, ahol egy koszorút formázunk belő-
le. Az összeillesztésnél kenjük meg tojással és nyom-
kodjuk össze a széleket, majd a tészta többi részét is 
kenjük meg a tojással.
Előmelegített sütőben 18 fokon, 25-30 percig sütjük.
A maradék tejfölös mártással kínáljuk, amibe márto-
gatni lehet a sonkás tésztánkat.

Gyors sütést kívánok!

A receptet Mácsai-Molnár Ágnes kedves olvasónknak, a GyorsanSüti blog elindítójának köszönjük!

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

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

Sztárinterjú 

Szabó ZsófivalFÓKUSZBAN A CSALÁD!

PROGRAMAJÁNLÓ 

6 MEGYÉBŐL

INTERJÚK, CIKKEK,INTERJÚK, CIKKEK,INTERJÚK, CIKKEK, Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

Szemünk 
védelmevédelme

Ízelítő a tartalomból
Pilatessel az 
egészségért!egészségért!

Otthoni 
relaxálásrelaxálás

Wellness-élmény 
és kikapcsolódásés kikapcsolódás

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ 
ÁPRILISI SZÁMA

Sztárinterjú

CSALÁDI LAPOZÓ
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