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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 kaposvári Szuperinfóval 
a felhőtlen nyaralásért!

Tele a pince, a padlás, a garázs 
nem használt dolgokkal? 

Hirdesse meg nálunk feleslegessé vált 
tárgyait, plusz pénz sosem árt a nyaralásra!

Május hónapban 
a Kaposvár és Körzete Szuperinfóba 

lakossági apróhirdetését 
FÉLÁRON FELADHATJA.

Keresse irodánkat 
Kaposváron 

a Fő u. 12-ben!
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Zselicvölgyi Gulyásfőző verseny
A kormányhivatal csapata is nevezett a tradicionális étellel

n Idén, immáron harmadszor rendezték meg a 
Zselicvölgyi Gulyásfőző Verseny, amelyre 10 fős 
csapatok jelentkeztek.  Ezen a napon döntötték el, 
hogy ki főzte a legjobbat ebből az ezerféleképpen 
elkészíthető tradicionális ételből.

A verseny ebben az év-
ben jótékony célt is szol-
gált, hiszen a nevezési 
díjból 100 sajátos nevelési 
igényű gyermek számára - 
a Bárczi Gusztáv Módszer-
tani Központból - szervez-
nek majd izgalmas kirán-
dulást május 2-án a Zselic-
völgybe, ahol a gyermekek 
megismerhetik a hajmási 

farm gazdaságát, állatvi-
lágát és látványosságait, 
majd vendégül látjuk őket 
az egyedi hangulatú ren-
dezvénypincében és a ki-
rándulás végén, az élmé-
nyeken kívül minden gyer-
mek ajándékot is kap.

Jelen volt a nap folyamán 
Biró Norbert, a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnöke, 

a rendezvény fővédnöke, 
dr. Neszményi Zsolt, kor-
mánymegbízott, a rendez-
vény védnöke, Gelencsér At-
tila, a térség országgyűlé-
si képviselője, Lóki Géza, a 
Zselicvölgy Szabadidőfarm 
ügyvezető igazgatója, Ko-
váts Csaba, a TS Produkció 
Kft. ügyvezetője és Kárpáti 
László, a megyei közgyű-
lés tagja, akik átadták a dí-
jakat a helyezéseket elért 
csapatoknak.

A kormányhivatal csapa-
ta helyezést ugyan nem ért 
el, azonban a főzés a nap 
folyamán nagyon jó hangu-
latban telt.

(Somogy Megyei 
Kormányhivatal)
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D. Tóth Kriszta
Jöttem, hadd lássalak

Amikor Graham Guiy Leaver de 
Monfort, a kifogástalan modorú 
angol gróf nyitott tetejű, patyolat-
fehér BMW-jével Budapestre érke-
zik, hogy tanzániai oroszlánköly-
köket ajándékozzon az állatkert-
nek, az évfolyamában legkiválóbb 
angol tudású Patakhegyi Borbálát 
kérik fel, hogy rövid itt-tartózko-
dása alatt tolmácsa legyen. A pár 
nap - úgy tűnik - elegendő a gróf-
nak, hogy szerelemre lobbanjon a lány iránt, s arra 
kérje, mint élete párja kövesse őt. Bora azonban a 
társaság kedvencét, Takács Mikit választja, vele éli 
le korántsem kalandos életét Kaposváron. 

Minderre halálos ágyán emlékszik vissza a varázsos 
személyiségű anya, aki élete végéig dajkálja magában 
a meg nem valósult álmot, mi lett volna, ha úgy dönt, 
a testén bengáli tigris ejtette sebet viselő, szórakozta-
tó és gazdag idegennel él angol kastélyokban, gond-
talanul és boldogan. Nem tudhatja azonban, csak a 
rejtélyes elbeszélő és az olvasó, hogy míg egy csodá-
latos másik élet után vágyakozik, Guiy válogatott ga-
zemberségeket követ el. 

Megrázó küzdelme a halállal átrendezi benne az 
értékeket, az illúzió szertefoszlik, az marad csak, ami 
valóság. Miki iránti szerelme és a lánya iránti szeretet. 
A lány iránt, akié ez a könyv. D. Tóth Kriszta ugyan-
is édesanyja történetét írta meg ebben a regényben.

Megrendítő vallomás és átélt, szép búcsú. Elgondol-
kodtat sorsról, vonzásról és választásról, látszatról és 
valóságról, és azzal a megnyugtató tanulsággal enged 
el, hogy rend van a világban és szeretet. 

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

 Május 9, csütörtök
16:30 Szőke István (Pista bácsi) 
faragómester, a Népművészet 
Mesterének emlékkiállítása
Pista bácsira emlékezik: barátja 
Károly Irma, az egykori Somogy 
Megyei Művelődési Központ nyu-
galmazott igazgatója.

SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA

 Május 9, csütörtök
19:00 Juhos táncház
Moldvai táncok tánctanítással

Színház
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Május 3, péntek
14:00 - Németh Antal Színház-
művészeti és Kulturális Központ, 
S - bérlet
Andersen: Hókirálynő
19:00 - Agóra színpad, Noszlo-
py bérlet
Friedrich Schiller: STUART MÁRIA
Május 7, kedd
14:00 - Agóra színpad, Jókai III. 
bérlet
Olt Tamás: A koncert, avagy sem-
mi sem tökéletes
19:00 - Agóra stúdió, Stúdió előa-
dás

Olt Tamás: KORAI MENYEGZŐ
19:00 - Németh Antal Színházmű-
vészeti és Kulturális Központ, Bér-
letszünet
Katonka Zoltán koreográfiája: 
Enigma // IZP Estek
május 8, szerda
10:00 - Pöttöm előadás, Pöttöm 
előadás
Bartos Erika: BOGYÓ ÉS BABÓCA
19:00 - Agóra színpad, Erkel bérlet
Friedrich Schiller: STUART MÁRIA
május 9, csütörtök
19:00 - Agóra stúdió, Stúdió előadás
Németh Ákos: MÜLLER TÁNCOSAI

ROXÍNHÁZ
Május 2., csütörtök
10:00 Keménykalap és krumpliorr
15:00 Keménykalap és krumpliorr
Május 6., hétfő
10:00 Keménykalap és krumpliorr
15:00 Keménykalap és krumpliorr

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

Rendezvény
ERdŐK HÁZA 
LÁTOGATÓKÖZPONT

 Május 10, péntek
10:00 Madarak és Fák napja
Magyarország híres emblemati-
kus madarainak bemutatása film-
vetítéssel, előadással és játékokkal 
iskolás csoportoknak.
Korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés szükséges.

MESZTEGNYŐI ERdEI VASÚT
Május 10, péntek
10:00 Madarak és Fák napja
Iskoláskorú gyermekek és turis-
ták csoportos utaztatása a Mesz-
tegnyői Erdei Vasúttal. A Busvá-
ri-madármegfigyelő segítségé-

vel a Busvári-halastó élővilágának 
a megfigyelése, valamint tájékoz-
tató előadás a védett madarakról 
és azok védelmének szükségessé-
géről. A működési területünkön 
megtalálható fafajok bemutatása, 
fontosabb jellemzőik ismertetése.
Találkozó 9:30-kor. A korlátozott 
létszám miatt, előzetes bejelentke-
zés a program előtt min. 1 héttel.

Túra
SZIÁGYI ERdÉSZETI ERdEI 
ISKOLA
Május 10., péntek
10:00 Madarak és Fák napja
Az év madarának és fájának 
bemutatása, tanösvény túrák, 
előadások, játékos sportvetél-
kedők.
A korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés a program előtt 
1 héttel
Május 15., szerda
09:00 Mesél a besenyői erdő!
Kirándulás a „Mesél a besenyői 
erdő” tanösvényen, ahol a régi 
idők emlékei elevenednek meg
A korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés a program előtt 
1 héttel

ZSELICI CSILLAGPARK
Május 11, szombat
09:15 Tavaszi túra a Zselicben a 
„Madarak és fák” napja alkalmából
A zöldelő Zselicben számos külön-
leges madárfaj él. A túrán meg-
próbálunk minél többüket meg-
látni és meghallani. A túra kb. 2 
óra, ill. 5 kilométer hosszú.
A korlátozott létszám miatt, elő-
zetes bejelentkezés szükséges a 
program előtt. A program esős 
időben, ill. az utak járhatatlansága 
miatt elmaradhat.

 21:30 Csillagászat napja táv-
csöves bemutató (járdacsillagá-
szat) a csillagvizsgáló előtt

A Zselic Magyarország egyik leg-
tisztább, fényszennyezéstől majd-
nem mentes területe. A program 
során megismerhetik a valódi csil-
lagos égboltot, a tavaszi csillagké-
peket, és a leglátványosabb égi-
testeket.
A program borult időben elmarad.

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

NAgyATÁd

Programok
NAGYATÁdI KULTURÁLIS 
KÖZPONT
Május 3., péntek
19:00 Rock Kocsma
H3, Messenger, No-Load

BÁRdOS LAJOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA

 Május 3., péntek
17:00 Koncert és gálaműsor

50 éves Nagyatádon a zeneok-
tatás

SZÉCHENYI TÉR

 Május 4., szombat
15:00 Kulturális séta Nagyatádon
A Nagyatádi Múzeumért Alapít-
vány által szervezett sétán Ormai 
István polgármester úr kalau-
zolja az érdeklődőket. A Széche-
nyi téren és környékén az éppen 
megújuló, vagy felújítás előtt álló 
épületeket nézhetik meg, tájékoz-
tatást kaphatnak a házak régi és 
most kialakuló új rendeltetéséről. 
Találkozó 15 órakor a Hild-emlé-
koszlopnál a Hild-sétányon.

9. NAGYATÁdI AUTÓ & SZLALOM 

SHOw
Május 11, szombat
PROGRAMOK:
Kapunyitás 09:00-tól
szlalomverseny, hangnyomás 
verseny, autós szépségverseny, 
tuningtalálkozó, show műsorok, 
gyerekprogramok
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Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

3 éjszaka
18 000 Ft*

4 éjszaka
22 000 Ft*

7 éjszaka
31 500 Ft*

Tartalma:  
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat

*Az IFA mértéke 
18 év felett 500,- Ft/fő/éj

KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS
HAJDÚSZOBOSZLÓN!

2019. 06. 16 – 07. 14.
3 éjszaka

22 500 Ft*

4 éjszaka

28 000 Ft*

7 éjszaka

49 000 Ft*

2019. 07. 14 – 08. 31.
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A rendezvény ingyenes, ám egyes programoknál nevezési vagy részvételi díjra lehet számítani.  
Kisvasúti jegy ára: felnőtt 700 Ft, gyermek/nyugdíjas 400 Ft. A menetjegy két utazásra vehető igénybe,  
és tombolasorsoláson vesz részt (sorsolás 05.15-én, nyertesek névsora a mecsekerdo.hu oldan).

Sasrét:   
10.00 Vadászkutyás bemutató
13.00 Solymász bemutató
15.00 Hangoló Bábszínház

Egész nap:
»  Kovács Gábor élménymuzsikus
»  Interaktív erdei iskolai játékok
»  Kincskeresés az Ősbükkösben
»  Zsebpecás horgászat
»  Kézműves foglalkozások, arcfestés
»  Minivasút, lovaglás
»  Íjászat, légpuskalövészet
»  Népi árusok
»  Véradás és szűrővizsgálatok

Almamellék:

»  Erdészeti és kisvasúti kiállítás
»  Rácz Mihály vasúttörténeti relikviái
»  Papírbakter vasúti makettkészítés
»  Mecsextrém Park játékok
»  Népi faművesek
»  Naturalé - gyümölcslé kóstolás
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n A Családháló Alapít-
vány 2019. április 26-
án mutatta be saját fej-
lesztésű, több mint 1000 
pelenkázó- és szoptató-
helyiséget tartalmazó 
mobilapplikációját.

Az okostelefonokra letölt-
hető alkalmazás azzal segíti 
a kismamák mindennapjait, 
hogy megmutatja, hol és mi-
lyen lehetőség van tisztába 
tenni vagy megszoptatni a 
csecsemőket, ha úton van 
a család.

Az App rengeteg infor-
mációt ad: kijelzi a helyisé-
gek nyitva tartását az adott 
időpontban, megtudhatjuk, 
hogy a helyiség zárható-e, 
akadálymentesített-e és 
hogy milyen eszközök ta-
lálhatóak benne. Az adat-
lapon feltüntetett fotókon 

láthatjuk a helyiség beren-
dezését és állapotát. Az 
applikáció segítségével út-
vonalat tervezhetünk, szűr-
hetünk nyitvatartás és távol-

ság alapján is a bababarát 
helyekre és magunk is ér-
tékelhetjük azokat.

A sikeres megvalósítás-
hoz számos intézmény, 

köztük a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok nyújtot-
tak segítséget. A kutatás-
ban a Somogy Megyei Kor-
mányhivatal is részt vett, 

így bekerült az országos 
adatbázisba.

Somogy megyében több 
kormányablakban és ügy-
félfogadási helyen van lehe-
tőség a gyermekek ellátásá-
ra, felszereltségük megfe-
lel az igényeknek, az ügyfe-
lek bármikor használhatják 
azokat.

A pénteki bemutatón a So-
mogy Megyei Kormányhiva-
tal képviseletében Laubené 
Mészáros Erzsébet megyei 
vezető védőnőnek volt lehe-
tősége elsők között kipróbál-
ni az applikációt, ezt követő-
en a közreműködő intézmé-
nyek képviselői számára át-
adásra kerültek a részvételt 
igazoló emléklapok.

Az alkalmazás a https://
csaladhalo.hu/app/ link 
alatt elérhető és letölthető.

(Somogy Megyei 
Kormányhivatal)

Egy hasznos applikáció kisgyermekes családoknak

A jól  
irányzott 
hirdetés

Ismét Kaposszerdahelyre 
érkeztek a Széles Út Egyesü-
let motorosai, hogy a már 
hagyományos jótékonysági 
motoros felvonulásukkal fel-
hívják a figyelmet a két ke-
réken közlekedők biztonsá-
gára. A felvonulást motoros, 
quados és gokartos bemuta-
tókkal tették még emlékeze-
tesebbé a település lakóinak.

Jótékonysági motoros felvonulás 
Kaposszerdahelyen
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Karrier-Oktatás
Somogy megyei adótraffipax 
A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 18. héten kiemelten ellenőrzi a 
vendéglátókat. Fokozottan számíthatnak a revizorok megjelenésére a cukrászdák, a 
fagylaltozók, az éttermi szolgáltatók és az italboltok. A revizorok a nyugta- és szám-
laadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét vizsgálják.
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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

28
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Keresünk bővülő csapatunkba 
ÉPÜLETASZTALOS VÉGZETTSÉGGEL 

rendelkező SZAKEMBERT!

Jelentkezni: Fock Tamás
Tel: 06-70/379-6242 E-mail: fock.tamas@gmail.com

Elvárások: szakirányú végzett ség, 2 év szakmai tapasztalat
Amit kínálunk: hosszú távon, fejlődési lehetőség, 

fi atal, ambiciózus csapat, fi zetés megegyezés szerint

28
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Éjszakai  

portást/ 
telepőrt

keresünk azonnali kezdéssel. 
Fényképes önéletrajzot a 
hr@nivovas.hu 

e-mail címre várjuk. 
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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

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
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A gépjármű és tehergépkocsi vezetők szakmája
Vannak szakmák, melyek-

kel mindig találkozunk, még-
sem vagyunk feltétlenül tisz-
tában a pontos feladatköreik-
kel. Most a gépjármű, teher-
gépkocsi vezetők munkakö-
rét járjuk körbe.

Már több mint 130 év telt el 
azóta, mióta 1886-ban, Carl 
Benz, mannheim-i mérnök, 
bemutatta az első gépkocsit, 
amely három kerék meghaj-
tású és benzinüzemű volt. 
Abban az időben még sen-
ki nem gondolta volna, hogy 
ezáltal forradalmasítani fog-
ja a szállítást. Természetesen 
emellett, az úthálózatokat is 
ki kellett alakítani minden or-
szágban. A fejlett nyugati fo-
gyasztói társadalom kialaku-
lásában is óriási szerepe volt 
az áruszállítás kialakulásá-
nak, és a mai napig mindent 
meghatároz és átsző.

Az alapanyagok előfordu-
lási helye, a vásárlók lakóhe-
lye, illetve az áruk termelési 
helye sok esetben nem esik 
egybe. Ezt a problémát oldja 
fel az áruszállítás. A közúti 
teherszállításnak főszereplői 
a gépjármű és tehergépkocsi 
vezetők. Lássuk, mivel foglal-
koznak a szakemberek ezen 
a területen!

Amennyiben gépjárműve-
zetők vagyunk, a mindenkori 
KRESZ-nek, valamint a biz-
tonsági előírásoknak és uta-
sításoknak megfelelően kell 
vezetnünk a gépjárművet. A 
gépkocsi rendeltetési helyre 
történő vezetése és a rako-
mány károsodásmentes szál-
lítása elsődleges feladataink 
közé sorolandó. A rakodási 
feladatokat is tudnunk kell 
irányítani, illetve a rakomány 
átvétele és átadása egyaránt a 
munkakörünkhöz tartozik.

Vezetőként a gépjárművek 
műszaki állapotának ellenőr-
zésére is alkalmasnak kell 
lennünk, hiszen a gépjármű 
működési zavarának, esetle-
ges hibáinak felmérése és be-
határolása segíti a munkán-
kat és a biztonságos szállítást.

Többféle munkakörben is 
kipróbálhatjuk magunkat:
- árufuvarozó
- áruszállító
- áruterítő gépkocsivezető
- fuvarozó
- kamion vezető
- teherfuvarozó

Minden esetben az 
adott munkakörnek meg-
felelő jogosítvánnyal kell 
rendelkeznünk.

Az indulás előtt kötelező 
felmérnünk a gépkocsi mű-
szaki állapotát. Amennyiben 
valamilyen rendellenességgel 
találkozunk, a legtöbb telep-
helyen lehetőségük van a hi-
ba elhárítására.

A napi szintű feladatok 
közé tartozik bizonyos pa-
pírmunka is. Indulás előtt 
ugyanis ki kell tölteni a me-
netlevelet, fel kell írnunk a 
célállomást és az ehhez szük-
séges kilométer mennyiséget. 
Ezután átvesszük a szállító 

levelet, melyben szerepel az 
áru pontos megnevezése, a 
mennyiség feltüntetésével 
együtt. A gépjármű vezetése 
állandó helyzetváltoztatással 
jár. A konkrét úticél sok eset-
ben, akár napi szinten változ-
hat a szállítást megrendelő 
igénye szerint.

A vezetés állandó koncent-
rációt igényel, emiatt sofőr-
ként elsősorban pszichikai té-
ren terhelődünk, azonban né-
hány esetben a fizikai igény-
bevétel is komoly lehet, ha 
kézzel történik az áruk fel- és 
lerakodása. Azonban ma már 
szerencsére, a legtöbb eset-
ben targoncák és daruk se-
gítik a szállítmány rakodását.

Ha tehergépkocsi vezetők 
akarunk lenni, át kell esnünk 
egy orvosi alkalmassági vizs-
gálaton is, utána le kell ten-
nünk a KRESZ vizsgát, ezt 
követően pedig a biztonsá-
gos üzemeltetéshez szüksé-
ges műszaki gyakorlati és el-
méleti fogásokat kell elsajátí-
tanunk. Ezután már csak a 
munka, -tűz, -és balesetvé-
delmi előírásokkal kell tisz-
tában lennünk és kezdhetjük 
is a vezetést. 

(forrás: profession.hu)
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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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AROWI KFT. 
Kaposvár, Nyár utca 23.

Építőipari cég keres 
megbízható, 

munkájára igényes 

szobafestő 
munkatársakat!

Jelentkezni, érdeklődni 
lehet telefonon 

a 30/773-5541 számon,
illetve az 

arowikft@t-online.hu 
e-mail címen.
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SZÉKESFEHÉRVÁRRA
INGYENES SZÁLLÁSSAL
2 ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL

KERESÜNK FÉMIPARI partnercégünkhöz

VALAMINT KERESÜNK
AUTÓIPARI partnercégünkhöz

GÉPKEZELŐKET
+36 20 331 47 22

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET

OPERÁTOROKAT
+36 20 336 38 03

nett ó 180.000-210.000 Ft
+ széleskörű cafeteria csomag
éves br. 250.000-350.000 Ft
Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

 

 

SZÉKESFEHÉRVÁRRA 

INGYENES 
SZÁLLÁSSAL 

2 ágyas elhelyezéssel 

KERESÜNK 
FÉMIPARI partnercégünkhöz 

GÉPKEZELŐKET 

VALAMINT KERESÜNK 
AUTÓIPARI partnercégünkhöz 

OPERÁTOROKAT 

+36 20 331 47 22 

+36 20 336 38 03 

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

+ széleskörű cafeteria csomag 
évesbr. 250.000-350.000 Ft 

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 
nettó180.000-210.000Ft  
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3 nyelvű, tanúsítványt adó

MASSZÁZSTANFOLYAM 
indul KAPOSVÁRON 

2019. május 20-tól 

NAGYATÁDON 
2019. május 24-től

Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft
Nyirokmasszázs:42.000 Ft
Reflex talpmasszázs:42.000 Ft 

Érd: 06-70/369-8655
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Kaposvár és környékbeli 
álláslehetőségek várnak 

minden csütörtökön 
14-16 óra között 

a Bárány fogadó emeletén!

Álláskeresők Napja 
Kaposváron!
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A jól  
irányzott  
hirdetés

Amikor új munkahely-
re kerülünk az elsők között 
szerepel, hogy céges e-ma-
il aláírást kapunk, aminek 
minden üzleti levelezésün-
kön szerepelnie kell. Azon-
ban rendelkezünk-e sa-
ját, személyes aláírással a 
magánéletben?

Az e-mail egy gyakran 
használt kommunikációs 
csatorna, amit a személyes 
ismertségünk növelésére 
is fordíthatunk – főként, ha 
épp állást keresünk! Nézzük 
meg, hogy mit tüntessünk fel 
az aláírásunkban és melyek 
azok a dolgok, amelyeket ér-
demes kihagynunk belőle!

A mit mindenképp 
tartalmazzon:

Név – sok embernek nem a 
saját neve szerepel az e-mail 
címében, ezért is fontos, hogy 
a teljes nevünk (vezetéknév, 
keresztnév) szerepeljen első-
ként az aláírásunkban.

Telefonszám – az álláske-
resési időszak alatt a HR-esek 
kommunikálni szeretnének 
velünk és jócskán megköny-
nyítjük a dolgukat, ha lát-
ható helyen, az aláírásunk-
ban feltüntetjük a telefonos 
elérhetőségünket.

Linkedin profiloldal – a 
LinkedIn-es profiloldalunk 
linkjét is célszerű feltüntet-
ni, mivel ott részletesebben, 
láthatóbban fel tudjuk tün-
tetni a szakmai tapasztala-
tainkat, tevékenységeinket. 
Érdemes a hosszú, LinkedIn 

által automatikusan generált 
URL címünket megváltoz-
tatni (pl. a nevünket ékezet 
nélkül). Az URL címünket 
a fényképünk alatt találjuk 
meg. Ha a cím fölé visszük 
az egerünket, akkor a cím 
végén megjelenik a beállí-
tási ikon, amelyre kattintva 
tudjuk módosítani azt a jobb 
felső sarokban.

Pozíció vagy szakma meg-
nevezése – attól függően, 
hogy épp alkalmazásban 
állunk-e vagy álláskeresők 
vagyunk tegyünk magun-
kat beazonosíthatóvá a szak-
mánknak megfelelően.

Személyes weboldal – ha 
rendelkezünk online portfóli-
óval, személyes blogot írunk 
vagy létrehoztunk egy saját 
weboldalt, akkor minden-
képp tüntessük fel ezek elér-
hetőségét az aláírásunkban!

Amit nyugodt szívvel 
elhagyhatunk:

Postázási, levelezési cím – 
legyünk óvatosak, senkinek 
nem kell tudnia, hogy hol la-

kunk. Az üzleti életben fel-
tüntetik ezt az információt, 
ellenben a magánéletünkben 
erre semmi szükség.

E-mail cím – felesleges 
duplikálni az e-mail címün-
ket, nincs értelme feltüntetni 
a levélben, hiszen amúgy is 
arról küldjük a levelet. Kor-
látozzuk az információt a 
legfontosabbakra!

Fénykép vagy logó – A lo-
gók vagy ikonok feltünteté-
se nem feltétlenül egy rosz-
sz dolog. Azonban a képek 
hozzáadásával azok mérete 
lelassítja a levelünk betölté-
sét a partnerünknél és egyes 
levelezőrendszerek nehezen 
kezelik a képek megjelenését. 
Ráadásul a nagyméretű ké-
pek használatával nagyobb 
az esélye, hogy a levelünk le-
vélszemétben landol.

Miután elkészítettük az 
aláírásunkat érdemes letesz-
telni! Küldjük el magunknak 
egy másik címre, vagy továb-
bítsuk az ismerőseinknek.

(forrás: cvonline.hu)

E-mail aláírás – mit tegyünk bele és  
mit hagyjunk ki belőle?
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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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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

8 2018. november 2.ÁLLÁSBÖRZE
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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

2
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Mechatronikus
műszerész 

munkakörbe.

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

AWI Hegesztő 
munkakörbe.

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

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

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

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

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

A Hotel SunGarden**** 
munkatársakat keres 

csapatába éves állásra  
az alábbi pozíciókra:

• KÖNYVELŐ
• KONYHAI 
KISEGÍTŐ

• SZOBAASSZONY
Jelentkezés önéletrajz  

megküldésével a  
sales@hotelsungarden.hu  

email címen.

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

Feladatok:
•	 Elektronikai	termékek	

összeszerelése
•	 Gyártósorok	kiszolgálása
•	 Automata	beültető	gépsor

kezelése

Elvárások:
•	 Általános	iskolai	végzettség
•	 Több	műszakos	munkarend

vállalása
•	 Álló-ülő	munka	vállalása

Amit kínálunk:
•	 Ingyenes	buszjárat	vagy	

munkába	járás	támogatása
•	 Professzionális	

munkakörülmények
•	 Béren	kívüli	juttatások
•	 Munkavállalóinknak

balesetbiztosítás

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS 
a Szuperinfó országos hálózatán keresztül 

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

irodáján keresztül, az ország 
 54 másik Szuperinfó lapjába is 

feladhatja hirdetését?

MUNKAERŐHIÁNYA VAN? 
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában! 

23
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n Talán ismerős a helyzet, hogy nevet keresünk a 
vállalkozásunknak. Ez sokszor nehezebb, mint gon-
dolnánk, hiszen célszerű túlesni a Kovács és Társa 
cégnéven, és szellemesebb, vagy a tevékenysé-
get jobban jellemző nevet adni. Mivel a cég nevét 
azonban bele kell írni az alapító okiratba, ezért nem 
mindegy, hogy végül mit választunk. Ehhez ad ta-
nácsokat a Kosárérték.hu.

Tízből nyolc ember legin-
kább a cégnévre emlékszik 
egy kereskedelmi kapcso-
latból, és nem annak a ter-
méknek a nevére, amit vá-
sárolt ott. A Crowdspring 
közvélemény-kutatása pél-
dául arról adott visszajel-
zést, hogy a vásárlók 77 szá-
zaléka egyáltalán nem em-
lékszik arra, hogy milyen 
menüt evett a McDonald›s-
ban, csak az étterem nevét 
fogja említeni.

A jó név megtalálásához 
a Kosárérték.hu ad tippeket.

1. Egyszerű és értelmes 
név

Célszerű a cég fő tevé-
kenységéhez illő rövid ne-
vet választani, mert erre fog-
nak emlékezni a vásárlók.

2. Fontos a rövidség
Ragaszkodjunk a rövid-

séghez, továbbá a név le-
gyen könnyen megjegyez-
hető. Nem érdemes minden 
tevékenységet belesűríteni 
a névbe, mert nehezíti a 
megjegyzést.

3. Jól hangzó, pergős 
legyen

A név legyen könnyen ki-
mondható, amit jó hallani.

4. Figyeljünk a nemkívá-
natos értelmezésre

Nemcsak a magyar nyelv-
ben, de a nagyobb idegen 
nyelveken is érdemes tesz-
telni, nincs-e valamilyen ne-
gatív vagy pejoratív jelenté-
se, áthallása.

5. Se túl bonyolult, se jó-
pofa ne legyen

A nyelvi játékok és a 
trükkös szavak egyálta-
lán nem maradnak meg az 
ügyfelekben.

Ezért fontos a világos, ha-
tékony név választása.

6. A cég jövője is legyen 
szempont

Ha a vállalkozásnak már 
induláskor van egy hosszú 
távú célja, úgy célszerű eb-
ben a körben is gondolkod-
ni.Fontos a névharmonizáció 
az internetes domainben is.

(forrás: origo.hu)

Hogyan válasszunk sikeres cégnevet?
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Otthon - Építés
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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. 05. 01-től 2019. 05. 31-ig, 

vagy a készlet erejéig tart.

59.990

2299

35+10%

Egyedi méretű műanyag 
ablakok rendelése  
esetén

kedvezmény!

25
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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

PARKETTÁZÁS
hajópadlózás

csiszolás
laminált padlózás

lambériázás
Tel: 06-30/336-9776

28
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Generálkivitelezés kedvező árakon 
magas minőségben!

> Tel. 06 30/ 703-6010
> Kaposvár, Dombóvári út 1.
> Családi és társasházak kivitelezése
> Ipari ingatlanok kivitelezése
> Alapozás, szerelőbeton, falazás, szigetelés
> Teljes kivitelezés rövid határidővel

A TISZTESSÉGES VÁLLALKOZÁS!

DorLei Építőipari Kft.

28
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A jól  
irányzott 
hirdetés

Milyen stílusú és hosszú 
legyen a függöny?
n Egy jól megválasztott függönnyel nemcsak az 
ablakunkat öltöztethetjük fel, hanem a szobát is. 
Pontokba gyűjtöttük, mire ügyelj, mielőtt döntesz!

Így válasszuk ki a stílusát!
Ha már berendezett helyi-

ségbe keresünk függönyt, a 
vásárlásnál a fő szempont, 
hogy illeszkedjen a szoba 
stílusához.

Mielőtt döntünk egy-egy 
minta, textúra vagy anyag 
mellett, határozzuk meg a 
függöny funkcióját. Csak dí-
szítőelem lesz a szobában 
vagy sötétítésre is fogjuk 
használni?

Ma is divatosak a sötétítő-
függönyök, illetve az olyan 
speciális kétoldalas drapé-
riák, amelyeknek mindkét 
oldala használható.

Letisztult, egyszerű vo-
nalvezetésű bútorok mellé 
ajánlott színesebb, esetleg 
mintás függönyöket keresni, 
ugyanakkor tartsuk szem 
előtt, hogy a túl nagy min-
ták összenyomhatják a teret.

Mekkora legyen a 
függöny?

Akár ablakokra, akár a te-
raszra nyíló ajtóra kerül az új 
darab, mindkét esetben ak-
kor lesz igazán esztétikus a 
végeredmény, ha az új drapé-
riák egészen a földig érnek.

Amennyiben a szoba mé-
rete megengedi, érdemes a 
karnist jóval szélesebbre ter-
vezni, így teljesen félre tud-
juk húzni a függönyt, növel-
ve a kilátást.

Vásárlás előtt gondoljuk 
át: mindkét oldalon marad 
elegendő hely az elkötésre 
vagy aszimmetrikus meg-
oldásban kell gondolkodni?

Modern enteriőrökbe jól 
illenek a római rolók is, de 
egy roló felett legalább 40 
cm hely szükséges a füg-
göny kigyűjtéséhez.

(forrás: lakaskultura.hu)

Így hatnak ránk a színek - Citromsárga
A sárga szín jó hatással van a lelkünkre és az elménkre egyaránt. Serkentően 
hat az agyra, mentálisan is élénkít, inspirál. Egy ilyen árnyalatú szobában jobban 
tudunk összpontosítani, így remek választás, ha a dolgozószobában bevetjük a 
citromsárgát. (forrás: lakaskultura.hu)
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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.

8

Apró

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

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
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87

Nagyatádon, bejáratott, 15 éve működő 

függöny-méteráru üzlet 
óriási árukészlettel, lakossági és közületi 

vevőkörrel bérelt üzlethelyiségében 

üzemeltetésre eladó.
Érdeklődni: Vass Attila: 06309368526

28
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06Hegyi Bálint 
Tel.: 20/961-0000

Hegyi Garden Art 

FŰNYÍRÁS 
KERTRENDEZÉS 
FŰTELEPÍTÉS 

FAVÁGÁS 
UDVARTISZTÍTÁS

27
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79

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

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS

26
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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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FIGYELEM 
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

Május 7. kedd  KAPOSVÁR, Széchenyi út 8.
Dorottya Hotel, Rónai terem, 10.00-16.00 óráig

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

Törtarany: 
briliánssal díszített 

Törtarany: 
9000-22 000 Ft/g.

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

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

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

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Neves festmények. Ezüsttárgyak.

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

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

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 

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

Teljes hagyaték.
Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

Díjtalan kiszállás.
Tel.: 

Teljes hagyaték.
Tel.: 

Teljes hagyaték.
06-70-381-6345
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INGATLAN

Igalban iker családiház hőszigetelt eladó. 
Tel: 30/3369-776

*86168*

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

*66028*

Kaposfőn felújítandó családi ház fizetés-
könnyítéssel eladó!Tel.:20/623-7089

*84858*

GÉP- SZERSZÁM

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

*86376*

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

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

*46949*

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

*86621*

LAKÁSLOMTALANÍTÁS elszállítással 
olcsón. 30/832-5271

*86354*

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 májusban 50%-os kedvezmény-
nyel, nyugdíjasoknak +10%. 06-20-
500-8185

*86382*

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

*85219*

ÁLLÁS

Százhalombattai gyártó cég keres dol-
gozókat azonnali kezdéssel. Kereset nettó 
150-250e Ft/hó. Szállás utazás biztosított. 
Varga Ferenc - 06707732796

*87365*

OKTATÁST VÁLLAL

A rusti Gasthaus zum Weinfassl SZA-
KÁCSOT keres azonnali kezdéssel, nyá-
ri szezonra. Szállás biztosított. Érd.: +43-
664/373-1024, +36-30/334-4345.

*86363*

Betanított könnyű fizikai munkalehetősé-
gek Kaposváron! Érdeklődni a 20/241-9152 
telefonszámon.

*86904*

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.)

*86374*

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.)

*86365*

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*

TÁRSKERESÉS

Kaposvári hetvenes hölgy, örök társat ke-
res!Tel.:70/409-4890

*84728*

VEGYES

Boroshordók, prés, daráló, motorosperme-

tező, gázpalackok eladók. Tel: 06-20/623-

7089

*85644*
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n Magyarországon folyamatosan emelkedik a kül-
földről behozott használtautók száma. Első hallás-
ra jó üzletnek tűnhet Nyugat-Európából származó 
autót vásárolni. 

Ha azonban a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) 
ellenőrzési tapasztalatait 
górcső alá vesszük, azon-
nal látható, hogy a köztudat-
ban még mindig jobb válasz-
tásnak vélt, esetleg a hazai 
árakhoz képest valamivel 
olcsóbb, külföldről szárma-
zó autók sok esetben többe 
is kerülnek, mint a magyar 
tulajdonostól vásárolt kicsit 
drágább négykerekűek.

Az autók behozatalával 
foglalkozó kereskedők je-
lentős árelőnnyel értékesítik 
külföldről származó jármű-
veiket azon versenytársaik-
kal szemben, akik kizárólag 
Magyarországon már forga-
lomban lévő használt jár-
művekkel végzik gazdasá-
gi tevékenységüket. A NAV 
ellenőrzései alapján körvo-
nalazódik, hogy a használt 
autókat behozó kereskedők 
azért is preferálják a külföld-
ről származó autókat, mivel 
azokon jelentős árelőnnyel 
adhatnak tovább, amelynek 
hátterében az esetek jelen-
tős részében adóelkerülő 
magatartásuk áll. Az ilyen 
tevékenységet folytatók ál-
talában kimaradnak az ér-
tékesítési láncolatból, nem 
helyezik a behozott autókat 
forgalomba, nem fizetik meg 
a járulékos közterheket.

Autóikat általában valame-
lyik internetes portálon, eset-
leg egy zárt közösségi cso-
portban kínálják eladásra. 
Vevőikkel olyan adásvételi 
szerződéseket kötnek, ame-
lyekben eladóként nem ők 
maguk, hanem a jármű ko-
rábbi – általában a forgalmi-
ba bejegyzett utolsó külföldi 
– tulajdonosa szerepel, jellem-
zően az adataival előre kitölt-
ve és aláírva. A gyanútlan vá-
sárlók nem túl nagy összegű 
foglaló átadását, valamint az 
eljárásokhoz szükséges meg-
hatalmazások aláírását köve-
tően néhány napon belül név-
re írva, rendszámmal meg-
kapják a Magyarországon for-
galomba helyezett autójukat. 
A vevők legtöbbször olvasás 
nélkül írják alá a papírokat, 
a szükséges eljárások mene-
tét nem ismerik, és vélhetően 
emiatt gyakran az is elkerüli a 
figyelmüket, hogy az adásvé-
teli szerződésen nem az sze-
repel eladóként, akitől tény-
legesen vásárolják az autót. 
Arra pedig nem is gondolnak, 
hogy esetenként hamisított 
szerződéseket kötnek, ami-
ről mit sem tud az eladóként 
feltüntetett személy.

A NAV által lefolytatott 
ellenőrzések során számos 
olyan magánszemély ke-
rült nyilatkoztatásra, aki 

a leírtak alapján vásárolt 
járművet.

Többen számoltak be ar-
ról, hogy az autók rejtett hi-
bái következtében őket meg-
illető szavatossági igényei-
ket nem tudták kivel szem-
ben érvényesíteni, ugyanis 
az adásvételi szerződésen 
tipikusan nem az a sze-
mély szerepelt, akitől tény-
legesen vásároltak, ezáltal 
olyan többlet kiadásaik ke-
letkeztek, amelyet nem té-
rített meg számukra senki.

Az ügyletek sokszor ben-
zinkutakon, parkolókban 
köttettek, így voltak olya-
nok is, akik fel sem tudták 
venni a kapcsolatot a tényle-
ges eladójukkal, ezáltal nem 
tudtak kihez fordulni az au-
tóval kapcsolatban felmerü-
lő problémáikkal.

Sokak számára az adó-
hatósági eljárás során vált 
nyilvánvalóvá, hogy „céges 
autót” vásároltak, de az el-
adó természetesen azt állí-
totta, hogy az autó külföldön 
magánszemély tulajdoná-
ban volt.

A NAV – tapasztalatai 
alapján – felhívja mindenki 
figyelmét arra, hogy a saját 
érdekében legyen körülte-
kintőbb a külföldről beho-
zott használtautó vásárlá-
sa során, főként a tulajdo-
ni viszonyok, az adásvételi 
szerződésre kerülő adatok, 
valamint a járművet bemu-
tató személy ügyletben be-
töltött szerepének tisztázása 
terén.  (NAV)

Tíz autót vezető szülőből 
hatnak a figyelmét elvonják 
a velük utazó gyermekük

A Nissan által végzett eu-
rópai felmérés derítette ki, 
hogy az autót vezető szülők 
63%-ának a figyelmét elvon-
ja az útról a velük egy lég-
térben utazó gyermekük, a 
megkérdezettek 29%-a tisz-
tában van azzal, hogy kevés-
bé biztonságosan vezetnek 
emiatt. A gyermekük miatt a 
szülők gyakran leveszik a te-
kintetüket az útról, sokszor 
még a kormánykereket is el-
engedik, áthajtanak a jelző-
lámpa piros jelzésén, nem 
használják az irányjelzőt, 
átsodródnak másik sávba, 
és van, hogy a sáv közepén 
megállítják az autót. Csak 
a megkérdezettek 34%-a 
mondta azt, hogy autóvásár-
láskor fontos volt az efféle 
magatartás ellen ható veze-
tőtámogató rendszerek meg-
léte, úgymint koccanásgát-
ló, sávelhagyás-figyelő vagy 
távolságtartó tempomat.

A sírás és kiabálás (65%) 
vonja el a legtöbbször a szü-
lők figyelmét, majd a gyerme-
kek közti harc (58%) követke-
zik, aztán ott van a vezetőü-
lés hátának rugdalása (49%), 
a biztonsági öv kikapcsolása 
(43%) és a játékok dobálása az 
autóban (39%). Nem csoda, 

hogy a szülők gyakran stresz-
szelnek, ha a gyermekükkel 
autóznak. Különféle stratégi-
ák vannak a gyermekek za-
varó hatásának kiküszöbölé-
sére, tablettel vagy okostele-
fonnal (37%) foglalják le őket, 
játékot adnak neki (41%), ve-
lük énekelnek (53%) vagy épp 
édességet adnak (22%).

A szülők átlagosan heti 2 
óra 54 percet töltenek a gyer-
mekükkel az autóban. A szü-
lők szerint a gyermekük az 
autóban a legrosszabb (20%), 
majd következik a bevásárlás-
kor (17%), az iskolába menet 
előtti készülődéskor (11%), és 
a lefektetéskor (12%) tapasz-
talt viselkedés. Az anyák kö-
zül többen (67%) tudnak ne-
hezebben koncentrálni az 
útra, mint az apák (57%), az 
anyák közül 24% nyilatkozott 
úgy, hogy inkább átadta a vo-
lánt másnak, az apáknál 12% 
ez az arány.

(forrás: automotor.hu)

Mennyibe kerül valójában  
a külföldről behozott használt autó?
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Kos
Remek időszak nyílhat arra, hogy össze 
hozzátok a csapatot a munka frontján, 
hiszen a napokban igazán jól megértheti-
tek egymást, könnyen egy hullámhosszra 
kerülhettek. Ha van olyan téma, melyet 
már régóta tartogatsz, és feletteseddel 
szeretnél megbeszélni, most érdemes 
előrukkolni vele, ugyanis feletteseddel is 
nagyon kijöhetsz mostanában.

BiKa
A napokban egy kicsit túlontúl is őszinte 
lehetsz, s könnyen elmondhatsz olyan 
dolgokat is magadról, olyan szemé-
lyeknek, akik nem érdemesek ezen 
információk birtoklására, s esetleg még 
konfliktusod is kialakulhat belőle a ké-
sőbbiekben.

iKreK
A napokban, amennyiben elég diplo-
matikus tudsz lenni, komoly sikereket 
érhetsz el a munkád területén! Minden 
azon múlhat, mennyire tudod finoman 
előadni, és afelé terelgetni a felettesed, 
amit Te szeretnél elérni. Legyél gyengéd-
en határozott, és ne hagyd, hogy eltérjen 
a tárgytól!

ráK
Ez az időszak igen erőt próbáló lehet a 
számodra, hiszen sok olyan inger érhet 
a munkád során, mely komolyan el-
gondolkodtathat, hogy jó helyen vagy-e 
egyáltalán, vagy talán valami egészen 
mással kellene foglalkoznod ahhoz, hogy 
sikerélményed lehessen végre.

oroszlán
Nagyon fontossá válhatnak számodra a 
kapcsolataid a napokban az életed min-
den területén. Ezek az ismertségek ge-
nerálhatják az energiáidat a magánéleted 
területén, és segíthetik a karriered jobb 
alakulását a munkád területén. Érdemes 
hát megbecsülnöd őket, és ápolnod, ami-
kor csak lehetőséged nyílik rá!

szűz
Új időszak köszönthet rád a munkádban, 
hiszen könnyen megeshet, hogy pozitív 
változások állhatnak be az életednek 
ezen a területén. Most kipróbálhatod ma-
gad egy új szerepkörben, és kibontakoz-
tathatod a kreatív szervezőtehetséged, 
és akár egy csapatot is kaphatsz a kezed 
alá, akiket irányíthatsz!

Mérleg
Sok lehet a feszültség a napok során, a 
munkahelyeden, s ez bizony magánéle-
tedre is rányomhatja a bélyegét, hiszen 
nehezen szakadsz el a napi rutintól, még 
akkor is, ha lejár a munkaidő.

sKorpió
A napokban előfordulhat, hogy sokkal 
több konfliktussal találkozol, mint álta-
lában. Érdemes lehet mindent egyből 
tisztázni, és nem szabad hagyni, elmér-
gesedni az adott szituációkat, mert akkor 
könnyen a fejedre is nőhetnek!

nyilas
A következő napokban nem a tiéd lesz 
a legszórakoztatóbb állás címe, hiszen 
meglehetősen monoton időszak követ-
kezhet. Azonban ez is hozzá tartozik a 
munkádhoz, ezt is el kell végezned, és 
jobb hamarabb túlesni rajta! Párkap-
csolatod virágzásnak indulhat, és szinte 
alig várod, hogy láthasd kedvesed, és a 
karjaiba bújhass!

BaK
A hangsúly a kedves modoron lehet a 
napokban, hiszen nagyon határozottan 
és keményen kommunikálsz, miközben 
a kedvességeddel, sokkal többet elér-
hetnél. Élj az élet adta lehetőséggel, és 
legyél egy kicsit hajlékonyabb!

Vízöntő
Sok lehet a konfliktus a napokban a 
munkahelyeden, nehezebb lehet együtt 
dolgoznod a többiekkel. A legszíveseb-
ben egyedül tevékenykedsz, s minden 
olyan feladatot, amely lehetővé teszi ezt 
számodra, ajándékként élhetsz meg! 
Magánéleted terén viszont éppen az el-
lenkezője a jellemző, hiszen nagyon

HalaK
Nagyon kreatív hangulatban lehetsz a 
napokban, s szinte minden feladatot 
könnyen és gyorsan oldasz meg, így nem 
kis elismerésre tehetsz szert a munkád 
terén! Ha elég kitartó vagy, az előlépte-
tés is kilátásba helyeződhet a felettesed 
gondolataiban.

HOROSZKÓP forrás: harmonet.hu

10

Hölgyvilág

28
54

36

n A szoknya kétségkívül az egyik legnőiesebb ruha-
darab, az aktuális divatnak megfelelően folyamatosan 
változik a hossza, a stílusa, ugyanakkor vannak igazi 
örökzöldek is. Hogy kinek melyik fazon áll jól, azt nagy-
ban meghatározza – mi más? – a testalkatunk, illetve a 
trendek, amik ugye a kínálatot meghatározzák.

A jó hír az, hogy könnyen 
elsajátíthatók azok a trükkök, 
amelyekkel még vonzóbbá te-
hető a megjelenésünk. Szabó 
Erika, a Fashion Days stílusz-
szakértője szerint a megfele-
lő szoknya kiválasztásakor 
az első és legfontosabb lépés 
saját alkatunk megismerése, 
hiszen rendkívül sok múlik 
azon, hogy a testfelépítéshez, 
a magassághoz mérten a lehe-
tő legelőnyösebb fazont vá-
lasszuk ki.

Nem mindegyik hossz áll 
jól mindenkinek, de szeren-
csére elég széles a paletta.

A mini: Ez a fazon comb-
középig ér és különösen jól 
áll a karcsú, alacsony nők-
nek, de természetesen a ma-

gasabbak is bátran megmu-
tathatják a formás lábaikat 
egy miniszoknyában. Ez a 
hossz, habár a köztudatban 
igazán csak a 60-as évek vé-
gén terjedt el igazán, előtte is 
elérhető volt. 

A rövid: Ezek pár centimé-
terrel hosszabbak a mininél, 
főleg az alacsonyabbaknak 
és középmagasaknak lehet 
jó választás, mert hosszítja 
az alakot, de kevésbé kihívó, 
mint a mini változat.

A térdszoknya: Ez az a 
szoknyahossz, ami kosztü-
mökhöz, irodai öltözködés-
ben javasolt, illetve olyan 
alkalmakon, ahol formális 
megjelenésen van a hang-
súly. T

A térd alá érő: Ez a klasz-
szikus Dior-szoknya, külö-
nösen az 50-es évektől volt 
népszerű, többek között Aud-
rey Hepburn is szívesen vi-
selte ezt a fazont. Klasszikus 
A-vonalú megoldással és egy 
csinos magassarkúval nem 
lőhetünk mellé.

A midi: Coco Chanel ve-
zette be a 20-as években, a 
Chanel frissebb kollekciói-
ban, például idén is, rend-
szerint megjelenik a lábkö-
zépig érő midiszoknya a ha-
gyományt ápolva. 

A maxi: Hercegnős outfit 
a hétköznapokra – ehhez 
kulcsdarab a maxiszoknya! A 
hosszú fazont azonban nem 
csak különleges alkalmakra 
viselhetjük, a kényelmes, len-
ge maxiszoknyák különösen 
nyáron hódítanak az utcai di-
vatban is. 

Az estélyi: Az estélyi, alkal-
mi ruháknak és szoknyák-
nak protokoll szerint olyan 
hosszúnak kell lenniük, hogy 
takarjak a cipőt. Egyedül a 
cipő orra látszódhat ki lépés 
közben. 

A földig érő: A legelegán-
sabb darabok, amelyek szinte 
csak a vörös szőnyegen kap-
nak helyet. Abban különbö-
zik az estélyitől, hogy ez a vál-
tozat teljesen takarja a cipőt. 

(forrás: ridikul.hu)

Mini, midi, maxi – szoknyológiai 
egyszeregy mindenkinek
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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 
Aranyszarvas Gyógyszertár
Kossuth L. u. 24.
05.03. Péntek  18:00 – 20:00
05.04. Szombat 12:00 – 14:00
05.05. Vasárnap 08:00 – 12:00
05.06. Hétfő  18:00 – 20:00
05.07. Kedd  18:00 – 20:00
05.08. Szerda  18:00 – 20:00
05.09. Csütörtök 18:00 – 20:00
05.10. Péntek  18:00 – 20:00
05.11. Szombat 12:00 – 14:00
05.12. Vasárnap 08:00 – 12:00

VÉRADÁS
05.02 .13:30-16:00 

Kaposvár, Szent Imre u. 14/B. 

Egészségügyi Főiskola

05.02. 13:00-17:00  

Lábod, Kossuth L. u. 79. 

Művelődési ház

05.07. 09:00-11:30  

Kaposvár, Puskin u. 24. Bene 

Fociakadémia

05.07. 08:00-15:00  

Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 

Kórház-Vérellátó

05.09 .09:00-15:30  

Kaposvár, Füredi 146/A Magyar 

Honvédség 64. Boconádi Szabó 

József Logisztikai Ezred

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
64
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Ingyenes átfogó hallásvizsgálat 2019. május 2–17. között

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

Telefon: 20/316-5552
ORVOSI VÉNYT ELFOGADUNK!

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

ORTOPÉD CIPŐKÉSZÍTÉS, 
NEUROPÁTIAS CIPŐKÉSZÍTÉS, 

LUDTALPBETÉTEK, 
EGYEDI CIPŐBETÉTEK 26

73
72
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n Vannak olyan hétköz-
napi szokások, amelyeket 
sokan kritizálnak. Ezeket 
egészen más perspektí-
vába helyezheti, ha meg-
tudjuk, hogy valójában 
kifejezetten jót tesznek 
nekünk.

Nem feltétlenül kell le-
mondani minden szoká-
sunkról, amire mások fur-
csán néznek. Az alábbiak 
például kifejezetten jót tesz-
nek az egészségnek.

Rágózás
A rágózást például sokan 

zavarónak vagy egyenesen 
illetlennek tartják, pedig 
kutatások szerint jót tesz a 
memóriának, segít koncent-
rálni és fokozza az ébersé-
get, valamint abban is segít, 
hogy jobb döntéseket hoz-
zunk. Ráadásul még stresz-
szoldónak is kiváló, mivel 
a rágás csökkenti a korti-
zol nevű stresszhormon 
termelődését.

Videójátékozás és 
káromkodás

A videójátékozás sem 
olyan haszontalan szokás, 
mint elsőre gondolnánk. Se-
gíthet csökkenteni a reakci-
óidőt, javítja a döntéshozó 
képességet, sőt, még memó-
riafejlesztőnek is jó.

A káromkodást sokan 
tartják rossz szokásnak, és 
ezzel nehéz lenne vitatkoz-
ni. Ugyanakkor nem árt tud-
ni, hogy kutatások szerint 
remek stressz-, illetve szo-
rongásoldó, de a fájdalomtű-
rő képességet is növeli.

Ritkább fürdés
A megfelelő higiénia na-

gyon fontos, de ha nem iz-
zadtunk le és viszonylag 
tiszták vagyunk, ezért kiha-
gyunk egy-egy fürdést vagy 
zuhanyzást, az nem feltét-
lenül ördögtől való. A me-
leg vagy forró fürdő ugyan-
is kiszáríthatja a bőrt és fel-

erősítheti az öregedés jeleit. 
Ám ha csak kétnaponta zu-
hanyozunk, a bőrünk pu-
hább és fiatalosabb lehet, 
valamint a rajta élő termé-
szetes baktériumflórának 
is kedvezünk.

A hideg zuhany 
 is jót tesz

Sokan néznek furán azok-
ra is, akik szeretik hideg zu-
hannyal indítani a napot. Ez 
a szokás viszont élénkíti a 
keringést, csökkenti a vér-
nyomást, és erősíti az im-
munrendszert - sőt, kutatá-
sok szerint még a fogyásban 
is segíthet.

Rendetlenség vagy 
rendmánia

Az sem nagy baj, ha ne-
hezen tudunk magunk kö-
rül rendet tartani. Egy kuta-
tás szerint ugyanis a rendet-
len környezet kreativitásra 
ösztönözheti az agyunkat. 
Akik viszont kínosan ügyel-
nek a rendre, azoknak sem 
kell szégyenkezniük, mi-
vel a takarítás és a rendra-
kás is nagyszerű stresszol-
dó - ezt több tanulmány is 
bizonyítja.

Pletykálkodás
A pletykálkodás nem 

szép dolog, de meglepő 

módon még ennek is le-
het pozitív hatása. Pszi-
chológiai kutatások sze-
rint ugyanis erősíti a kö-
tődést az emberek között, 
valamint enyhíti a stresszt 
és a szorongást. Ráadásul 
azok, akik pletykálnak, ke-
vésbé önzők és erősebbek a 
csapatmunkában.

(forrás: hazipatika.hu)

Rossznak tartott, ám egészséges szokások
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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 utca 12.

Küldje be Ön is  

a receptjét!

Mángoldos pite
HOZZÁVALóK: 
Friss leveles tészta
Jó sok mángold levél, kb. 80 
dkg, szára nélkül 
Tojás 3db 
Philadelphia sajt 3 ek.
Krémfehér sajt 1 db 
Reszelt kemény sajt 5 dkg 
Fokhagyma 1-2 gerezd 
Olíva olaj, vaj kb.2 ek. 
Só/ csak módjával, lehet nem is 
kell, mert a krémfehér sajt sós/
Őrölt bors
Őrölt szerecsendió
Tetejére aki szereti, egész kö-
ménymag. 
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A receptet Kovács Erika kedves olvasónknak köszönjük!

ELKÉSZÍTÉSE: 
A mángoldról levágjuk a szárait, jó alaposan 
megmossuk, majd jól leszárítjuk. Kis olívaolaj és 
vaj keverékén elkezdjük kicsit hevíteni az apróra 
vágott fokhagymát, de csak addig, hogy jöjjön az 
illata. Ekkor rátesszük a csíkokra szeletelt mán-
goldot. Lefonnyasztjuk és megszórjuk a borssal, 
szerecsendióval, hozzátesszük a kockákra vágott 
krémfehér sajtot, majd a philadelphia sajtot és vé-
gül a reszelt kemény sajtot. Jól összenyomkodjuk 
és kihűtjük. Megkóstoljuk, mert ilyenkor ha kell, 
lehet sózni. Közben felverjük a 3 tojást és a le-
veles tésztát beletesszük kapcsos tortaformába, 
én abban sütjük. 180 fokon elősütjük, kicsit meg-
szurkálva. Amikor a mángold kihűlt, hozzákever-
jük a tojásokat, egy keveset hagyunk a tetejének 
megkenéséhez. Az elősütött tésztára ráöntjük a 
masszát, a maradék tésztával díszítjük, megken-
jük a tojással és megszórjuk köménymaggal. Kb. 
140-150 fokon sütjük 35-40 percig. Hagyjuk kihűl-
ni, akkor lehet szépen szeletelni. 

Jó étvágyat!

Köszöntjük az édesanyákat!

Donászy Magda:  

Édesanyámnak
Te vagy a nap
fenn az égen.
Én kis virág
meseréten.
Ha nem lenne
nap az égen,
nem nyílna ki
a virág.
Virág nélkül
de szomorú
lenne ez a
nagy világ

Donászy Magda:  

Nagyanyónak
Édes-kedves Nagyanyókám! 
Anyák napja van ma!
Olyan jó, hogy anyukámnak 
is van édesanyja. 
Reggel mikor felébredtem 
az jutott eszembe, 
anyák napján legyen virág
mind a két kezembe. 
Egyik csokrot neked szedtem,
odakünn a réten, 
Te is sokat fáradoztál 
évek óta értem. 
Kimostad a ruhácskámat, 
fésülted a hajamat,
jóságodat felsorolni 
kevés lenne ez a nap. 
Köszönöm, hogy olyan sokat 
fáradoztál értem, 
és hogy az én jó anyámat
felnevelted nékem.

Beney Zsuzsa: 

Anya dúdolja
Azt kérdezed tőlem
hogyan vártalak?
Mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jön az alkonyat,
mint ha szellő jelzi
a förgeteget-
ezer pici jelből
tudtam jöttödet.
Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap illatát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret-
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.
Mint a fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget-
mindenkinél jobban téged
így szerettelek.


