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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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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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A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 
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munkakörbe.
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• 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
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csapatába éves állásra  
az alábbi pozíciókra:
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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
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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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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%
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3+7 ÉV GARANCIA  (MOTORRA, TURBÓRA, VÁLTÓRA)
Tesztelhető autók:  

Vitara 1.0T, 1.4T Automata, SX4 S-Cross 1.4T
A Vitara és SX4 S-Cross modellek esetén 3+7 év /200.000km garanciát vállal a SUZUKI.

Ajánlatunk visszavonásig érvényes, részletekről érdeklődjön a Kapos Autó márkakereskedés szalonjában.

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

www.kapos-auto.hu
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Kérje ingyenes 
árajánlatunkat!

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

Tetőfedés, ács és 
asztalosmunkák,

nyílászárók cseréje.
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F. Várkonyi Zsuzsa
Tanulom magam

Miért teszünk olyasmit, amivel 
magunk sem értünk egyet? 

Milyen belső program irányítja 
tetteink zömét? 

Hol tanultuk az életünket meg-
keserítő pszichológiai játszmákat? 

Valóban magunk írtuk-e meg életünk tervét? 
Miért éppen az önismeret menthet meg bennünket 

a beprogramozott csapdáktól?  
Ezekre a kérdésekre keresi a szerző a választ, re-

mélve az olvasó közreműködését. 
Ebben a könyvben F. Várkonyi Zsuzsa sokéves ön-

ismeret-tanítási tapasztalatát összegzi nemcsak a se-
gítő foglalkozású szakemberek, hanem az érdeklődő 
laikusok számára is. 

 Az olvasó megismerkedhet a tranzakció-elemzés 
alapjaival és jó néhány olyan gondolattal, melyek e 
tanítás-tanulás során születtek, és bizonyultak sokak 
életében helytállónak és hasznosnak

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.

MNL SOMOGY MEGYEI 
LEVÉLTÁRA

 Április 30., kedd
16:30 Kastélysorsok Somogyban a 
második világháború után

EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS 
KÖZPONT
Április 28., vasárnap
Bábszintér – Családi matiné
10:00 Figurás játszóház
11:00 Pinokkió

Színház
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Április 26., péntek
19:00 Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
Agóra színpad, Csiky bérlet Bemu-
tató
Április 27., szombat
19:00 Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
Agóra színpad, Somlay bérlet 
Április 30., kedd
13:00 Gombos Péter: OSZTÁLYVI-
GYÁZZ!
Agóra stúdió, Stúdió előadás  
17:00 Medve és a Kislány
Pöttöm előadás, Pöttöm előadás  
19:00 Shakespeare - Winfield - 
Long - Singer: S. Ö. R. (Shakes-
peare Összes Rövidítve)
Agóra stúdió, Stúdió előadás   
19:00 Friedrich Schiller: STUART 
MÁRIA
Agóra színpad, Komor István bér-
let
Május 2., csütörtök
14:00 Gombos Péter: OSZTÁLYVI-
GYÁZZ!
Agóra stúdió, Stúdió előadás  
14:00 Andersen: Hókirálynő
Németh Antal Színházművészeti 
és Kulturális Központ, R - bérlet  
19:00 Friedrich Schiller: STUART 
MÁRIA

Agóra színpad, Petőfi bérlet

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

TIT IRODALMI KÁVÉHÁZ
Május 6., hétfő
18:00 Első koncert!
Csiky Gergely Színház Színészze-
nekara

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

ERDŐK HÁZA 
LÁTOGATÓKÖZPONT
Május 2., csütörtök
10:00 A tavaszi növényekről 
bővebben
A tavasztól nyárig tartó virágzási 
időszak jellegzetes somogyi növé-
nyei - játékos és interaktív foglal-
kozás gyerekeknek. Korlátozott 
létszám miatt, előzetes bejelent-
kezés szükséges.

Túra
ZSELICI CSILLAGPARK
Május 4., szombat
Éjszakai túra a Zselicben
Korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés szükséges.

SZIÁGYI ERDÉSZETI ISKOLA
Április 29., hétfő
09:30 Talpalatnyi föld – Talajta-
ni ismeretek Tanösvény túrán a 
talajtípusok vizsgálata A korláto-
zott létszám miatt, előzetes beje-
lentkezés a program előtt 1 héttel.
Április 30., kedd
09:00 Méhek napja Mézkóstolás, 
méhészeti előadás, kézműves fog-
lalkozások. A korlátozott létszám 
miatt, előzetes bejelentkezés a 
program előtt 1 héttel.
Május 3., szombat
10:00 Anyák napi kerékpár túra A kor-
látozott létszám miatt, előzetes beje-
lentkezés a program előtt 1 héttel

MESZTEGNYŐI ERDEI VASÚT
Május 1., péntek
08:00 „Mesztegnyői Erdei Vas-
út Napja”, valamint majális a MEV 
területén
A korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés a program előtt 
min. 1 héttel.

KAPOSVÁRI METEOR TTE
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
Május 4., szombat
Találkozás: vasútállomás várócsar-
nok 07:00-kor
Túraútvonal: Abaliget vasútállo-
más – Abaliget – Balázs hegy – 
Orfű falu
Túratáv: 10 km

Laza
KAPOSVÁR VÁROSI 
SPORTCSARNOK
Április 27., szombat
22:00 Delta buli

VÁROSLIGET

 Május 1., szerda
Családi Majális
10:00 Csiri-Biri Torna
11:00 Bábelőadás- Ziránó Színház
13:00 Bohócműsor – Roli bohóc
14:00 Vattacukor zenekar
15:00 Széles Út Egyesület motoros 
bemutatója, gyerekmotoroztatás
16:00 Iszkiri Zenekar
17:00 KultúrTalálka
18:00 Baranta – középkori harcá-
szati bemutató
19:00 Bon-Bon Együttes

NAGYATÁD

Programok
NAGYATÁDI KULTURÁLIS 
KÖZPONT

 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.

 Május 1., szerda 
Megtekinthető kiállítások: 
- Május elsejei felvonulásokról 
fotóválogatás 
- Huszár Tibor fényképész kiál-
lítása 
- Emlékkönyvek (pöttyös, csíkos 
könyvek) 
14:00 retro autós felvonulás, majd 
az autók a kulturális központ körül 
megtekinthetőek lesznek egész 
nap 
14:00-16:00 retro busz járat 
Nagyatád belvárosában zenés ide-
genvezetéssel 
16:00 Mintagyerek zenekar gye-
rekkoncert 
16:00 Nagyatád Retro csoport 
találkozó a kamarateremben 
17:00 retro kávézó előadás – Smi-
ley duo 
17:30 Zumba bemutató 
18:00 Elvis Show – Pál Csaba 
19:00 Szulák Andrea és Molnár 
György a színházteremben
21:00-24:00 karaoke és retro disz-
kó 
Gyermekprogramok, légvár, lán-
gos, vattacukor, virsli, Balato-
ni világos és még rengeteg érde-
kesség a retro korszakból! A nap 
folyamán több meglepetés mel-
lett zenés kívánságműsorral is vár-
ják az érdeklődőket!  
Mindeközben a Városi Múzeum-
ban „65 éves a nagyatádi gimnázi-
um” című kiállítás tekinthető meg.
19:00 Rock Kocsma
H3, Messenger, No-Load

NAGYATÁDI KÓRHÁZ 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Fűben, fában az orvosság túrák

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

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

NAGYATÁDI VÁROSI 
SPORTCSARNOK

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

SZENT ISTVÁN PARK

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

KAPOSSzeRDAheLY

Programok
SZEZONNYITÓ JÓTÉKONYSÁGI 
MOTOROS FELVONULÁS

 Április 27., szombat
14:30 motoros konvoj várható 
érkezése
Programok:
Prépost László polgármester 
köszöntője
Atyai áldás a motorosokra
szalagkötés
lakatok elhelyezése a lakatfalon
Sztárvendégek:
Demény László – motoros és qua-
dos bemutatója, Lukácsi István – 
gokart bemutatója
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A jól  
irányzott  
hirdetés

BALLAGÁSI AKCIÓ!
Május 3-ig

Minden arany, fehérarany, ezüst és Swarovski ékszerekből 

RÓNAI ATTILA ÖTVÖSÜZLET
7400 Kaposvár, Honvéd u 21. 
Tel.: 82/526-022
webaruhaz.ronaiotvosuzlet.hu

ÉKSZERAKCIÓ!ÉKSZERAKCIÓ!ÉKSZERAKCIÓ!

Minden arany, fehérarany, ezüst és Swarovski ékszerekből 

20% kedvezmény!20% kedvezmény!20% kedvezmény!20% kedvezmény!20% kedvezmény!20% kedvezmény!
AZ ÉKSZER A LEGSZEBB AJÁNDÉK!
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Kos
Több pénz állhat a házhoz, ami öröm-
teli, hiszen régen várod már ezeket az 
összegeket. Fordíts a saját céljaidra is 
belőle, ami csak arról szól, hogy Te jól 
érezd magad! Ha már nagyon régen 
szeretnél megvenni magadnak vala-
mit, akkor törődj a saját igényeiddel is!

BiKa
Nagyon sok teendőd lehet a munka-
helyeden, s szinte egy perc nyugalmad 
sem lesz a napokban. Elképzelhető, 
hogy neked kell megszervezned mun-
katársaid teendőit is, s hatékonyabbá 
is teheted a közös munkát.

iKreK
Sok munkád akadhat a munkahelye-
den, de ennek tulajdonképpen örülsz 
is, hiszen inspirált hangulatban vagy. 
Az a tudat, hogy értékes munkaerő 
vagy, rendkívül sokat jelenthet a szá-
modra a napokban, szeretnél büszke 
lenni a teljesítményedre.

ráK
Jól bírod az unalmas teendőket, - 
nagy türelemmel látsz hozzá a mono-
ton feladatoknak a munkahelyeden. 
Szükség lesz a kitartásodra, hiszen 
az összes időrabló teendő a nyakadba 
zúdulhat.

oroszlán
Rengeteg munkád lehet a napokban, 
de ennek még örülsz is, hiszen érzed, 
hogy számítanak rád, - ez, pedig biz-
tonságérzetet jelent! Figyelj arra, hogy 
pihenésre is jusson időd, - fáradtan 
nem tudod majd a legjobb formádat 
hozni! Sajnos a családi kapcsolataid-
ra, valamint a szerelmi életedre elég 
kevés időd jut majd.

szűz
Nagyon sok munkád lehet a napok-
ban, s ez megköveteli, hogy nagyon 
naprakész legyél. Jól teszed, ha nem 
„görcsölsz rá”, azokra a feladatokra, 
amelyek esetleg határidősek, s már 
tegnapra el kellett volna készülnöd 
velük. A magánéletedben úgy érzed, 
hogy nem tudsz elég tökéleteset nyúj-
tani szerelmi partnerednek.

Mérleg
Nagy energiákkal látsz hozzá a mun-
káidnak, de azért ügyelned kellene 
arra, hogy ne zsákmányold ki maga-
dat teljes egészében! Talán gondolnod 
kellene arra is, hogy legalább egy-két 
napot pihenhess. Különösen a pár-
kapcsolatodra fordíthatnál több gon-
dot, hiszen kedvesed nagyon vágyik a 
társaságodra.

sKorpió
Kissé kiszámíthatatlanul viselkedsz a 
munkahelyeden, s a többiek nehezen 
alkalmazkodnak hangulataid változé-
konyságához. Az egyik percben na-
gyon barátságos lehetsz, a másikban, 
pedig egyenesen mogorva. Mindez 
nem segíti elő, hogy csapatban tudj 
dolgozni!

nyilas
Kicsit figyelmetlenebb leszel a munka-
helyeden, - hajlamos vagy arra, hogy 
elálmodozz. Így nehezebben mennek 
az aprólékosságot, precizitást igénylő 
feladatok. Sokat tehetsz önmagadért, 
ha kicsit jobban kipihened magad!

BaK
Annyi munkád lehet a napokban, 
hogy segítségre is szükséged lehet, 
bár igaz, hogy megpróbálod kézben 
tartani a dolgokat. Előfordulhat, hogy 
neked is át kell vállalnod valamennyit 
a többiek munkájából, tehát szükség 
lesz az ötletességedre.

Vízöntő
Nagy energiákkal kell jelen lenned a 
munkahelyeden, de szerencsére van 
erőd a plusz feladatokhoz. Jó kedved 
lehet, s még az sem ronthatja el az 
örömödet, ha a munkahelyeden eset-
leg két ember helyett kell dolgoznod!

HalaK
Nyugodtan mész be reggelente, meg-
lehetősen kiegyensúlyozott a hangula-
tod.  Sokkal könnyebben bírod a napi 
stressz helyzeteket, bár igaz lehet, 
hogy kissé hallgatagabb kedvedben 
vagy. Harmonikus lelkiállapotod annak 
köszönhető, hogy erőt merítesz az ott-
honod nyugalmából.

HOROSZKÓP forrás: harmonet.hu

n A készenléti rendőrök 
új, modern és kulturált 
körülmények között lát-
hatják el a szolgálatot. 

Az objektum építése a Ka-
posvár Megyei Jogú Város va-
gyonkezelésében lévő Cseri 
park területén valósult meg.

Az épületben irodák, 
fegyverszobák, raktárak, te-
akonyhák, elsősegélyszoba, 
kondicionálóterem és az ál-
lomány pihenését szolgáló 
körlet található, amely mi-
nikonyhákkal és vizesblok-
kokkal felszerelt.

A Belügyminisztérium 
közbiztonsági főtanácsadó-

ja, Papp Károly r. altábor-
nagy, az országos rendőrfő-
kapitány, dr. Balogh János r. 
vezérőrnagy, a műveleti or-
szágos rendőrfőkapitány-he-
lyettes, a Készenléti Rendőr-
ség parancsnoka, dr. Kuczik 
János Zoltán r. dandártábor-
nok és Kaposvár Megyei Jo-
gú Város polgármestere, Szi-
ta Károly ünnepélyes kere-
tek között vágta át a nemzeti 
színű szalagot az új épület 
bejáratánál.

Dr. Neszményi Zsolt 
kormánymegbízott az ál-
lófogadás helyszínén, a 
Somogy Megyei Védelmi 
Bizottság elnökeként kö-
szönetet mondott a Bel-

ügyminisztériumnak és a 
Készenléti Rendőrségnek 
azért, hogy az új objektum 
elkészülhetett. Magyaror-
szág védelme az Európai 
Unió védelmét is jelen-
ti. A polgárok szeretnék 
a családjukat, a közössé-
get, a nemzetet biztonság-
ban tudni, amelyhez az új 
alegység is nagymértékben 
hozzájárul.

 (Somogy Megyei 
Kormányhivatal)

Átadták a kaposvári  
határvadász objektumot

Lakáspályázat  
a nagyatádi fiataloknak

Nagyatád Város Önkormányzata a „Fiata-
lok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című, 
EFOP-1.2.11-16-2017-00034 projekt keretében „Önkor-
mányzati lakáspályázat fiataloknak” címmel pályáza-
tot hirdet a projekt keretében felújított és teljes körűen 
berendezett önkormányzati bérlakások lakhatására.

A Nagyatádi Kulturális Központban 2019. május 
9-én 17 órától tájékoztató fórum lesz a projekttel 
kapcsolatban.

(forrás: nagyatad.hu)
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Karrier-Oktatás
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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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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

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

alumínium hegesztő

összeállító lakatos

 hagyományos  marós

karbantartó villanyszerelő

targoncavezető

gépbeállító szakmunkásokat

betanított galvanizáló
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Jelentkezni önéletrajzzal az  allas@kvgy.hu email címen lehet.

valamint 3 műszakba 

munkatársat keres.

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

Jelentkezni önéletrajzzal az  allas@kvgy.hu email címen lehet.

biztosíték szerelésre
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munkatársat keres.

1 műszakba

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

Jelentkezni önéletrajzzal az  allas@kvgy.hu email címen lehet.

minőségellenőrt
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keres középfokú műszaki végzettséggel a 
Műanyag alkatrészgyártó üzemébe 2 műszakba.

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

25
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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

25
15

37

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

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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Fontos határidő a felvételihez
Elkezdődött az idei fel-

vételi ügyintézés, de vajon 
meddig érvényes a hiány-
pótlás és mi a határideje a 
nyelvvizsga-bizonyítványok 
feltöltésének? A hiánypótlás, 
vagyis a megszerzett doku-
mentumok másolatainak fel-
töltését már megtehetitek az 
E-felvételi rendszerében. A 
jelentkezés óta megszerzett 
iratokat, dokumentumokat, 
ahogyan a nyelvvizsga-bizo-
nyítványt is, 2019. július 10-ig 
pótolhatjátok.

Ez különösen azoknak a 
felvételizőknek nagyon fon-
tos, akik mostanában nyelv-
vizsgáztak vagy nyelvvizs-
gáznak, ugyanis a sikeres 
nyelvvizsgájukról a bizo-
nyítványt általában 60 nap 
alatt adják ki (a vizsgától 
számítva). Ezért minden-
képpen legyetek résen, ha 
esetleg majd az utolsó na-
pokban kell rohangálnotok 
a bizonyítványért, ugyanis 
erre évek óta van példa.

(forrás: eduline.hu)
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Somogy megyei adótraffipax 
A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 17. héten ismét előtérbe helyezi az építőipari vállalkozások ellenőrzé-
sét. Mind a kisebb, mind pedig a nagy volumenű munkálatoknál számíthatnak az ellenőrök megjelenésére, a revizorok a 
foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. Emellett fokozott figyelemre számíthatnak a vendéglátóhelyek és a cukrász-
dák is. A revizorok a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét vizsgálják.

Munkahelyet váltanál? 
Dolgozz velünk!

Most induló, modern gépekkel teljesen felszerelt 
üzemi konyhánkba keresünk 

Feladatok:
•  napi 700 adag tartalmas leves/egytálétel elkészítéséhez szükséges előkészületek 

(nyersanyagok előkészítése, szeletelése, zöldségek megtisztítása, aprítása)
•  melegkonyhai előkészületek 
•   konyha környezetének tisztán tartása
•  ételek tálalása, kiosztása, tányérok, edények, ételmaradékok összegyűjtése
•  szakácsok munkájának segítése

Téged keresünk ha:
•  rendelkezel tapasztalattal
•  minimum alapfokú végzettséged van 

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

KONYHAI KISEGÍTŐKET 
hétköznapi (hétfőtől-péntekig tartó) munkavégzésre. 
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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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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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Árukiszállításra 
és árufeltöltésre 

keresünk „B” kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 

munkavállalót!

Elvárások:
- „B” kategóriás jogosítvány

- megbízhatóság
- jó � zikum

Jelentkezni lehet 
fényképes önéletrajzzal 

kisgat@westnagyker.hu

28
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kiemelt bérezéssel 
éves vagy szezonális 

munkára felvesz, 
munkájára igényes 

KONYHAFKONYHAFKONYHAFKONYHAFKONYHAFKONYHAFKONYHAFÕÕÕNÖKÖT
SZAKÁCSOT

FELSZOLGÁLÓT
KÉZILÁNYT

TAKARÍTÓNÔT
Igény szerint szállást biztosítunk. Igény szerint szállást biztosítunk.Igény szerint szállást biztosítunk.

Jelentkezni: személyesen  Jelentkezni: személyesen Jelentkezni: személyesen Jelentkezni: személyesen Jelentkezni: személyesen Jelentkezni: személyesen 
minden nap 10.00 órától  minden nap 10.00 órától minden nap 10.00 órától 
a Vadaskert Csárdában.
Tel.: 06-30/245-3094

vadaskertcsarda@t-online.hu

A keszthelyi

28
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Apró

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.

Ügyeletek
Fogászati ügyelet

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

Felnőtt- és gyermeK-
háziorvosi 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.

04.26. Péntek 18:00 – 20:00

04.27. Szombat 12:00 – 14:00

04.28. Vasárnap 08:00 – 12:00

Aranyszarvas Gyógyszertár

Kossuth L. u. 24.

04.29. Hétfő 18:00 – 20:00

04.30. Kedd 18:00 – 20:00

05.01. Szerda 08:00 – 12:00

05.02. Csütörtök 18:00 – 20:00

05.03. Péntek 18:00 – 20:00

05.04. Szombat 12:00 – 14:00

05.05. Vasárnap 08:00 – 12:00

Kemény 
tűzifa 

a Meistro 
Lovastanyán
Kaposvár, Keceli bejáró

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

17.000 Ft
Az ár az áfát tartalmazza.

A
A
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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
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�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
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INGATLAN

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

*66028*

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*

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

*84232*

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*

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

*76472*

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*

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

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari 
munkakörökbe keresünk hegesztő, la-
katos, gépi forgácsoló- CNC-gépkez-
elő, szerszámkészítő, autószerelő, vil-
lanyszerelő, KOVÁCS dolgozókat Győr 
és Kecskemét környéki munkára. Ver-
senyképes fizetést, juttatásokat, szál-
lást, munkába járást, hazautazási tá-
mogatást, bérelőleget biztosítunk. Je-
lentkezz most! 06-70/415-9021 (JOB-
motive 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*

Kamionsofőrt felveszünk belföldi fuva-
rozásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft. 06-
20/974-9358

*84235*

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*

MUNKAHELYET KERES

Kőfaragó mester sírkőkészítésben, gránit, 
márvány műkő, betűvésésben munkát ke-
res! Tel.:30/266-0538

*84115*

VEGYES

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

*83700*

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

*82808*
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Egészség
VÉRADÁS
04.30. 14:30-16:30 
Kaposvár Baross G. u. 2. MÁV 
Vasútállomás

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.

• a legmodernebb panoráma röntgent és 3D CBCT- t 
tudunk készíteni akár orr- fülgégészeti célokra is

• 5 ÉV GARANCIA AZ IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS 
BERUHÁZÁS, 

AMELY 
LÉNYEGESEN 

JAVÍTJA AZ 
ÉLETMINŐSÉGET.

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

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

28
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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 hallás életünk fontos része- így hát nyilvánvaló, 
hogy a hallás romlása nagyon közvetlenül hat az élet 
legkülönbözőbb területeire. A csökkenő hallásképes-
ségű emberek egyre nehezebben értik a tv-ben, a 
rádióban vagy a színházban a párbeszédeket, hirtelen 
nagy kihívás lesz számukra étterembe menni, mert 
társuk szavát sem hallják a hangzavarban. A hallás-
veszteségnek a munkahelyi életben is következmé-
nyei vannak. A jó hallás nem csak az érintett személy 
számára hasznos: pozitív hatásai közvetlenül mérhe-
tőek a családban, a rokonok között, és a partnerrel.

A csökkent hallásképesség negatívan hat 
a fogékonyságra, a mentális képességekre, 
vagy barátságokra és a barátokkal folyta-
tott tevékenységre, az önértékelésre, a biz-
tonságérzetre vagy a partnerkapcsolatokra

Vissza a hallás világába - 
válassza az Önnek ideális megoldást!

28
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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
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Rengeteg vitamint és úgy-
nevezett fitonutrienst tartal-
maznak, különösen jó forrá-
sai a C-vitaminnak és a man-
gánnak, de jelentősebb meny-
nyiségű rost, jód, kálium, bi-
otin, magnézium és B6-vita-
min is található bennük.

Mivel nagyon magas 
az antioxidáns-tartalma, az 
eper igazi „szupergyümölcs”, 
melyet érdemes rendszeresen 
fogyasztani, hiszen a benne 
található vegyületek nemcsak 
bizonyos betegségeket segí-
tenek megelőzni, de az öre-
gedést is lassítják. Ráadásul 
eperből viszonylag könnyű 
elfogyasztani a pozitív egész-
ségügyi hatásokhoz szüksé-
ges mennyiséget!

Az eper számtalan egész-
ségügyi hatása között ta-
lálhatjuk például azt, hogy 
hozzájárul a vércukorszint 
normalizálásához, és meg-
előzi a vércukorszint hirte-
len megugrását. Ez a hatá-
sa még akkor is érvényesül, 
ha egyszerű szénhidrátok 
elfogyasztása után eszünk 
epret! 

Az eperben található fito-
nutrienseknek erőteljes gyul-

ladáscsökkentő hatása is van, 
ezzel pedig a szervezetünk-
ben található, krónikus gyul-
ladások ellen is jót tesz, ha 
rendszeresen fogyasztunk 
epret (vagy más bogyós gyü-
mölcsöt). A krónikus gyulla-
dások károsíthatják például 

az érfalakat, de fokozhatják 
az ekcémára való hajlamot is. 
Az eper egyik legtöbbet tanul-
mányozott hatását a szívre és 
az érrendszerre gyakorolja. A 
rendszeres eperfogyasztás se-
gítségével csökkenthető a ko-
leszterinszint, megelőzhető 
az érfalak károsodása is. Az 
eper, gyulladáscsökkentő, 
antioxidáns tápanyagainak 
a segítségével hozzájárulhat 
bizonyos daganatos beteg-
ségek (emlő-, méhtesti-, bél-
rendszeri és nyelőcsőrákok) 
megelőzéséhez is.

(forrás: hazipatika.hu)

Eper: az illatos szupergyümölcs
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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, Fő u 12.

Küldje be Ön is  

a receptjét!

Grillcsirkés 
köles egytál

8

n Két forduló után hibátlan mérleggel vezeti a hazai 
motokrosszbajnokságot Szvoboda Bence. A húsvét 
vasárnap megrendezett gyáli fordulón sem talált 
legyőzőre, mindkét futamát magabiztos előnnyel 
nyerte a kaposvári versenyző.

Szvoboda Bence megállít-
hatatlan, újabb győzelmeket 
szerzett, ezúttal a magyar 
motokrosszbajnokság gyá-
li fordulóján. A Pest megyei 
homokkatlan legendás hírű 
a hazai sorozatban, vonalve-
zetése és mély, homokos fe-
lülete nagy kihívást jelent a 
porfelhőlovagoknak. Kiváló 
motorvezetési technika, és 
vasembereket megszégyenítő 
állóképességgel lehet itt ered-
ményesnek lenni. 

A 27 éves somogyi verseny-
ző mindkét képesség birtoká-
ban újra bebizonyította, hogy 
most nincs az országban jobb 
motokrosszos nála. Bár állítá-
si szerint nem az ő versenye 
volt a gyáli, mégis ő volt a leg-
jobb a délelőtti edzéseken, és 
a délutáni futamokon. 

- Ma nehezen találtam a 
pálya ritmusát - kezdi az ér-
tékelést Bence. - Az utóbbi 

hetek szárazsága miatt na-
gyobb volt a por a pályán a 
megszokottnál, és a profik 
futama előtt induló amatőr 
kategóriák nem járták ki szá-
munkra ideálisan a nyomo-
kat, ezért különösen figyelni 
kellett az ívválasztásra. Az 
első futamban Hugyecz Erik 
csapattársam megnehezítet-
te a dolgom, de pár izgalmas 
kör után meg tudtam előz-
ni, és 20 másodperc körüli 
előnnyel nyertem. A második 
futamban rajt-cél győzelmet 
arattam, közel 50 másodperc 
volt az előnyöm a második 
helyezettel szemben. Örülök, 
hogy újabb győzelemhez se-
gítettem hozzá a csapatomat, 
a HTS KTM-et. - zárta az ér-
tékelést a kilencszeres ma-
gyar bajnok.

Az esztergomi kettős dia-
dalt követően tehát Gyálon 
is dupla győzelmet szerzett 

a somogyi motokrosszos, aki 
így 14 pontra növelte előnyét 
az MX Open kategória pont-
vadászatában az öt fordulós 
magyar bajnokságon. Hogy 
sikerül-e begyűjteni a tizedik 
magyar bajnoki címet, az el-
sősorban Bence külföldi ver-
senyeken való szerepvállalá-
sától függ.

- A hazai támogatóim és 
szurkolóim miatt természete-
sen fontos számomra a hazai 
versenysorozat, de a külföldi 
versenyeim élveznek előnyt 
számomra, hiszen verseny-
zőként ott tudok igazán fej-

lődni. Szeretném megnyerni 
a cseh MX1-es bajnokságot, 
és az ADAC MX Mastersen a 
legjobb ötben végezni. Emel-
lett a csapatom lehetőséget 
biztosít nekem világbajnoki 
versenyeken való szereplésre, 
ez pedig egy olyan lehetőség, 
amivel élni szeretnék, és be-
bizonyítani, hogy képes va-

gyok a világ legjobbjaival fel-
venni a versenyt. A kaposvá-
ri OB verseny sajnos ütközik 
az egyik ADAC futamommal 
szeptemberben, így ez a for-
duló lehet a tizedik magyar 
bajnoki címem gátja, nem 

számítva természetesen az 
állandó sérülésveszélyt, ami 
ezzel a sporttal együtt jár. - 
tekintett a jövőbe Szvoboda.

Május hónapban komoly 
erőpróbák várnak Bencére. 
A cseh bajnokságban két for-
dulót is rendeznek, továbbá 
a Mantovában május 12-én 
megrendezésre kerülő Olasz 
Nagydíjon is láthatják majd őt 
a szurkolók.
A gyáli verseny végeredmé-
nye, MX Open kategória:
1. Szvoboda Bence (HTS KTM 
Team), 50 pont
2. Hugyecz Erik (HTS KTM 
Team), 44 pont
3. Szőke Márk (1WD MSE), 
40 pont
4. Szekeres Zsolt (1WD MSE), 
36 pont
5. Petr Kolaja (Csehároszág), 
31 pont
Az öt fordulós magyar mo-
tokrosszbajnokság állása két 
forduló után:
1. Szvoboda Bence, 100 pont
2. Hugyecz Erik, 86 pont
3. Szőke Márk, 67 pont
4. Petr Kolaja, 49 pont
5. Szekeres Zsolt, 48 pont

Húsvéti diadal –Gyálon is Szvoboda Bence volt a legjobb

HOZZÁVALÓK
•  1 csomag köles (12,5 

dkg)
•  olívaolaj
•  2,5 dl csirkehúsleves 

alaplé
•  2 fej lilahagyma
•  1 db kaliforniai paprika 

(piros, zöld vagy sárga)
•  2 gerezd fokhagyma
•  1 kk kurkuma
•  20 dkg csirkemell
•  1 db avokádó  

(vagy uborka)
•  1 db citrom leve
•  só
•  bors

ELKÉSZÍTÉS
1.  A kölest folyó víz alatt átmossuk, megpirítjuk 1-2 ek 

olajon, majd forrás után kis lángon megfőzzük az 
alaplében.

2.  Közben apróra vágjuk a lilahagymát és a kaliforniai 
paprikát. Elfelezzük mindkettőt, majd olajon először 
megdinszteljük a fele hagymát, majd hozzáadjuk a 
fele paprikát is. A fokhagymát is felaprítjuk és egy 
kávéskanál kurkumával a meleg ételhez keverjük.

3.  A grillcsirkét elválasztjuk a bőrétől és kicsontozzuk. 
A húst tetszőleges szeletekre vágjuk, majd hozzáad-
juk az ételhez.

4.  A kölest villával átmozgatjuk, és először a meleg, 
majd a maradék hideg alapanyagokat (lilahagyma, 
paprika) is hozzáadjuk, végül belekeverjük a magjá-
tól elválasztott és kis kockákra darabolt avokádót. 
Leöntjük citromlével, szükség szerint sózzuk, bor-
sozzuk.

(forrás: mindmegette.hu)


