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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 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!

28
73

23

FESTMÉNYVÁSÁR
Kaposvár, PTE Egészségügyi
Főiskola, Szent Imre u. 14/B.

május 16. csütörtök 11-18 óráig
május 17. péntek 9-17 óráig
A+B Galéria Pécs 06-70/614-2041
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(20) 335 15 71 
Kaposvár, Toponári út 2. 
kaposvar.szerviz@osz-car.hu 
szerviz.osz-car.hu

SEBVÁLTÓ JAVÍTÁS 
Automataváltó olajcsere

GUMISZERELÉS 
Kerékszerelés + tárolás

AUTÓDIAGNOSZTIKA

KLÍMA SZERELÉS
KLÍMATÖLTÉS

ALKATRÉSZRE 
- Kedvezmény ha nálunk szerelteti be-15%
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Karrier- 
Oktatás 
a 4-5-6.  
oldalon!

Az Emberi Források Mi-
nisztériuma és a kaposvári 
Együd Árpád Kulturális Köz-
pont közös munkájának kö-
szönhetően idén Somogy me-
gyei értékekre koncentráló 
műveltségi játékon vehettek 
részt a megyei általános isko-
lák felső tagozatos diákjaiból 
álló négyfős csapatok.  

 A 3 elődöntőnek Kaposvár, 
Balatonlelle és Nagyatád ad-
tak otthont. Az első megmé-
rettetésen a kaposvári tanu-
lók csillogtatták meg helyi is-
mereteiket, ahol a Kodály Zol-
tán Központi Általános Iskola 
Kisfaludy Utcai Tagiskolája, a 
Lorántffy református Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázi-
um „LOZSU” és a Kodály Zol-
tán Központi Általános Isko-

la Toldi Lakótelepi Tagiskola 
„Toldis Tigrisek” csapata ju-
tott tovább a döntőbe. 

Balatonlellén a Balaton-
lelle-Karádi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la „Mufurckák” és a Gárdo-
nyi Géza Tagiskola „Karádi 
Subrikák” csapatai valamint 

a Balatonszárszói József At-
tila Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola „Süsü 
és Barátai” vehettek részt a 
döntőbe.

 Nagyatádról A Dráva-
menti Körzeti Általános Is-
kola „XANTUS” csapata és a 
Nagyatádi Bárdos Lajos Sport 

Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola „Kirik-
pír” és „Ütős négyes” csapa-
tai versenghettek május 13-
án a Kaposvári Agórában a 
döntőben. 

A döntőn 9 csapat versen-
gett az előkelő helyezésekért 
és a különböző ajándékokért. 
Az irodalom, természetisme-
ret és helyi néphagyományok 
ismerete mellett, rátermett-
ség és ügyesség is kellett a 
vetélkedőn való minél sike-
resebb szerepléshez. A ve-
télkedőt a csokonyavisontai 
„XANTUS” csapat nyerte 
meg, a második a balaton-
lellei „Mufurckák” lettek, a 
dobogó harmadik helyén pe-
dig a kaposvári „LOZSU” csa-
pata végzett. 

Értékeink műveltségi játék döntője az Agórában 
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Csabai Márk
Nem mondhatsz nemet

Ha egy nő akar, megszerez 
Megdöbbentő, igaz történet 
alapján... Egy arctalan interne-
tes rajongó szerelmével üldözi 
a népszerű bestsellerírót, Váczi 
Endrét, de a férfinak hamar meg 
kell tanulnia, hogy a szerelem 
kegyetlen dolog. A viszonzatlan 
érzelmek hatására az ismeretlen 
nő feldühödik, és mindent elkö-
vet, hogy lejárassa és tönkre…

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.

VASZARY KÉPTÁR

Május 17, péntek
17:00 Szinyei impresszió
Szinyei Merse Pál kiállítás meg-
nyitó

SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA

 Május 23, csütörtök
19:00 Juhos táncház – vendég a 
Csángálló
Csángálló koncert, moldovai és 
gyimesi táncok tánctanítással

KAPOSVÁR PLAZA

 Május 18, szombat
10:00-15:00 Cukorbomba
Installációs program - egy érdekes 
programban megtudhatod, hogy 
mennyire ismered a cukorbeteg-
séget, jó válaszaidat jutalmazzuk.
Megnyitja: Füzesi Brigitta, a Cukor-
beteg Egyesületek Országos Szö-
vetségének elnöke
Ingyenes vércukorszint mérés

Színház
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Május 10, péntek
14:00 - Németh Antal Színház-
művészeti és Kulturális Központ, 
V - bérlet
Andersen: Hókirálynő
19:00 - Agóra színpad, Kiss Manyi 
bérlet
Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
Május 11, szombat
19:00 - Agóra színpad, Déryné 
bérlet
Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
Május 14, kedd
10:00 - Pöttöm előadás, Pöttöm 
előadás
Bartos Erika: BOGYÓ ÉS BABÓCA
Május 15, szerda
19:00 - Agóra színpad, Munká-
csy bérlet
Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
Május 16, csütörtök
19:00 - Agóra színpad, Táncsics 
bérlet
Moliére: A NŐK ISKOLÁJA

ROXÍNHÁZ
Május 16, csütörtök
15:00 Keménykalap és krumpliorr
Május 17, péntek
15:00 Keménykalap és krumpliorr
Május 18, szombat
16:00 Keménykalap és krumpliorr
Május 20, hétfő
15:00 Keménykalap és krumpliorr
Május 21, kedd
15:00 Keménykalap és krumpliorr
Május 22, szerda
15:00 Keménykalap és krumpliorr
Május 23, csütörtök
15:00 Keménykalap és krumpliorr

Rendezvény
ERDŐK HÁZA 
LÁTOGATÓKÖZPONT

 Május 22, szerda
18:00 Izland - Kaland- Maczó And-
rás előadása
Vetített képes előadás az Izlandon 
tett utazásról

 Május 23, csütörtök
14:00 Természetfilm vetítés 
(hazánk élővilága)
Természetfilmek vetítése gyere-
keknek állatokról, növényekről, 
Magyarország erdeiről. A program 
hossza 30-90 perc között. A Vad 
Magyarország című filmet válasz-
tottam.
Korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés szükséges.

Túra
SZIÁGYI ERDÉSZETI ERDEI 
ISKOLA
Május 22, szerda
09:00 Magasan szálló dallamok 

Kirándulás a zöld nyúl tanösvé-
nyen, közben madármegfigyelés.
A korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés a program előtt 
1 héttel
Május 28, kedd
09:00 Erdész az én mesterségem
Kerékpáros kirándulás a Dr. Stud-
inka László tanösvényen, az erdő-
gazdálkodás bemutatása
A korlátozott létszám miatt, előze-
tes bejelentkezés a program előtt 
1 héttel

KAPOSVÁR VÁROSLIGET

 Május 18, szombat
15:00 „Botra fel” Nordick Wal-
king túra 
Nem kell, hogy legyen saját 
botod, gyere kapsz kölcsön esz-
közt!
Ingyenes vércukorszint mérés

Laza
TIT IRODALMI KÁVÉHÁZ
Május 24, péntek
19:00 Rock a Billi Buli

KAPOSVÁR ARÉNA
Május 18, szombat
20:00 Ákos koncert

 Május 26, szombat
GYEREKNAP
10:00 Roli bohóc műsora
11:00 Figura Endre gyermekmű-
sora

13:00 Flip Unit Team – látvány-
edzés a légszőnyegen
14:00 Roxínház – dalok a Süsü, a 
sárkányból
14:30 Flip Unit Team – extrém 
sportbemutató
15:00 Kispárna mesezenekar
A koncertet követően a „Kaposvári 
Tavasz” óvodás rajzpályázat ered-
ményhirdetése
16:00 Bóbita Bábszínház óriásbá-
bos felvonulása
17:00 Czutorborsók

NAGYATÁD

Programok
NAGYATÁDI KULTURÁLIS 

KÖZPONT

Május 17, péntek
20:00 RockKocsma
- H3 
- No-Load 
- Messenger 
Kapunyitás 19 órakor, koncertkez-
dés 20 órakor.
Május 19, vasárnap
Mozi Nagyatádon
10:00 Csodapark-3D 
12:00 Mia és a fehér oroszlán 
14:00 Miután 
16:00 Marvel Kapitány - 3D 
18:30 Bosszúállók: Végjáték-3D
Május 21, kedd
19:00 „Megyünk a levesbe”
Hadházi László önálló estje
Műsorvezető: Musimbe Dennis

NAGYATÁDI TURISZTIKAI 

KÖZPONT

Május 18, szombat
13:30 II. Nagyatádi Tojásfesztivál
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Nézzen be! Kaposvár 
Plazaban
Berzsenyi u. 9

fressnapf.hu Az akció május 24-26-ig érvényes a kaposvári Fressnapf áruházban, más kedvezménnyel nem összevonható.

 május 24-26. május 24-26.
MINDENRE
-20%

FN_ Kaposvar_202x135.indd   1 5/13/19   14:24
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n Már több, mint 5 éve minden szombat délelőtt 
10 órától meglepő tárgyakkal telnek meg a régi 
nagyatádi fonalgyár dolgozói étkezdéjének aszta-
lai. A táskákból előkerülő színes fonalak, cérnák, 
horgolótűk, kötőtűk mellett szemüvegtokokkal öve-
zett számítógépes programsorra hasonlító leírások 
tarkítják a képet. 

Horváthné Marika szíve, 
lelke, motorja a hölgyek tár-
saságának, egykori gyári 
dolgozóként csodálatos ké-
zimunkáiról volt híres a fo-
nalgyárban. Emiatt is kap-
ta a felkérést még 2013 év 
végén a MEZ Crafts Hun-
garytől, hogy szervezzen 
egy kézimunka klubbot, 
ahol tovább örökítheti tu-
dásukat a tagok és megmu-

tatják milyen varázslatos 
dolgokat lehet készíteni a 
vékony, színes szálakból. 
A szombat délelőtti talál-
kozók alkalmával rendsze-
resen 30 fölötti a létszám, 
előfordult már, hogy több, 
mint 50 hölgy előtt gurultak 
a gombolyagok. A horgolás, 
kötés, varrás rejtelmei mel-
lett már tanultak hímezni, 
újságpapírból koszorút ké-

szíteni és gobleinezni is a 
tagok. A társaságot olykor 
unokák, fiúunokák! is lá-
togatják és örömmel pró-
bálkoznak a mamik nyom-
dokaiba lépni. A főleg régi 
dolgozókból álló kis közös-
séget Berzencéről, Somogy-
szobról, Csokonyavisontá-
ról és Barcsról érkező tag-
jaik is erősítik. A gyár ál-
tal biztosított fonalakból, 
szükséges eszközökből a 
szorgos kezeknek köszön-

hetően csodálatos dolgok 
születnek, amik leginkább 
a család, gyerekek, unokák 
óhaját teljesítik. A családi 
kívánság listák mellett min-
dig jut idő a jótékonykodás-
ra is, folyamatosan készül-
nek a színes, kis horgolt po-
lipok, amik a kaposvári kór-
ház koraszülött osztályára 
kerülnek. Nagyatád kará-
csonyfája pedig évről-évre a 
hölgyek által horgolt csodás 
fehér csillagoktól pompá-

zik, 2015-ben Csákberény-
ben pedig közreműködtek 
az ország legnagyobb hor-
golt óriástakarójának készí-
tésében is. 

A Nagyatádi Fonalgyári 
Kézimunka Klubba bárki 
csatlakozhat, lehet kezdő, 
vagy akár profi a kézimun-
kázás terén, az alkotás örö-
me mellett a társaság, a jó 
beszélgetések, vidám ka-
cajok színtere itt a szombat 
délelőtt.

Szombat délelőtt a nagyit a klubban keresd

A koraszülött babáknak szánt horgolt amiguru-
mi polipok (koripok) ötlete Dániából származik. A 
babajátéknak szánt polipok karjai amellett, hogy az 
ölelhetőek és játéknak is tökéletesek, abban is segít-
séget nyújtanak, hogy a csövek helyett azokat fogják, 
azokba kapaszkodjanak a koraszülött babák. A köl-
dökzsinórt is hivatott pótolni a polipok karja, amely 
az anyaméh biztonságát eleveníti fel a koraszülött 
babákban, nyugtatólag hatva rájuk .
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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.

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország 
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb 
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű 
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik 
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik 
egysége is felépült.

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 300 000 Ft átlagkereset + juttatások,
•  pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
•  a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
•   kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•   ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a 
munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook 
tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a meg-
pályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti 
a www.hankooktire.com/hu weboldalon. 
További információ a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

28
99
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28
67
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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

31
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Az Újház CentrumWebépker Kft.
kaposvári építőanyag-kereskedésébe

Fényképes szakmai önéletrajzát,
fizetési igényének megjelölésével
az allas@webepker.hu
e-mail címre kérjük megküldeni.

Könnyű- és nehézgépkezelői végzettség előnyt jelent.

árukiadó munkatársat keres.

29
14

24

n Kúria legutóbbi döntése értelmében sztornóz-
ható a számla, és nem kell általános forgalmi adót 
(áfa) fizetni, ha az adóhatóság szerint a számla 
teljesítése nem történt meg – hívja fel a figyel-
met a Deloitte.

A tanácsadó cég szerint ez 
előrelépés az eddigi adóha-
tósági gyakorlathoz képest: 
korábban akkor is megköve-
telték a számlán feltüntetett 
áfa befizetését, ha az adóha-
tóság szerint a számlát nem 
is teljesítették.

Az elmúlt években sok 
esetben előfordult, hogy 
a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) a vállalkozások-
nál végzett ellenőrzési eljá-
rásban azt állapította meg, 

hogy a kiszámlázott gazda-
sági esemény, ügylet megtör-
ténte nem igazolható. Ezek-
ben az esetekben a NAV meg-
tagadta a számlában szerep-
lő áfa levonását a számlát be-
fogadó vállalkozásnál.

Ez túladóztatáshoz veze-
tett, mert miközben a szám-
lát kibocsátó vállalkozás 
befizette az áfát a számla 
után, a számlát befogadó 
vállalkozás mégsem igé-
nyelhette vissza.

A Kúria értelmezése sze-
rint a teljesítés elmaradása 
esetén az adófizetési kötele-
zettség alól abban az eset-
ben is mentesülhet a szám-
lakibocsátó, ha az adóható-
ság ellenőrzése alapján válik 
bizonyítottá, hogy nem tör-
tént teljesítés, és ezzel össze-
függésben gondoskodik a 
számla érvénytelenítéséről.

A bizonyítás szempont-
jából nincs jelentősége an-
nak, hogy a teljesítés hiá-
nyát a számlakibocsátó 
maga, vagy az adóhatóság 
tárta fel a számlabefoga-
dónál végzett vizsgálat so-
rán – mutat rá Schütt Atti-
la, a Deloitte adóosztályá-
nak menedzsere.

A szakértő szerint a Kúria 
döntése előrelépés abból a 
szempontból is, hogy mos-
tantól egyértelmű, hogy a 
számla sztornózására, he-

lyesbítésére a NAV-val szem-
beni jogorvoslati eljárás le-
folytatása után is lehetőség 
van. 

(MTI)

Ha nem teljesült, sztornózható a számla, és nem kell áfát fizetni
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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.

Éjszakai  

portást/ 
telepőrt

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

e-mail címre várjuk. 
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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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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
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Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

 hagyományos  marós

karbantartó villanyszerelő

gépbeállító szakmunkásokat

betanított galvanizáló

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

valamint 3 műszakba 

munkatársat keres.

29
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Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

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

biztosíték szerelésre
28

40
05

munkatársat keres.

1 műszakba

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

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

berendezés szerelésére
keres középfokú műszaki végzettséggel munkavállalókat 

1 műszakba, kiemelt kereseti lehetőséggel. 
Villanyszerelő végzettség előny.
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Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

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

targoncavezető-
árukiadó

munkatársat keres 1 műszakba.
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Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

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

CNC gépkezelő
munkatársat keres kiemelt 

kereseti lehetőséggel 2 műszakba.
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Közelegő adóbevallási határidő
Május 20-ig az őstermelők 

és az áfafizetésre kötelezett 
magánszemélyek mellett az 
egyéni vállalkozóknak is ki 
kell egészíteniük adóbevallási 
tervezetüket, hogy abból ér-
vényes bevallás legyen, vagy 
saját maguknak kell kitölteni-
ük és beküldeniük a 18SZJA 
nyomtatványt - közölte a 
Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) az MTI-vel.     

A hivatal közleménye sze-
rint idén már az egyéni vál-
lalkozóknak is készítettek 
szja-bevallási tervezetet.     

Közölték: az őstermelők-
nek, az áfás magánszemé-
lyeknek és az egyéni vállal-
kozóknak az adóbevallási ter-
vezet egy „ajánlat”, ami nem 
válik automatikusan beval-
lássá. Ezeket a tervezeteket ki 
kell egészíteni az őstermelői, 
az egyéni vállalkozói, az ön-
álló tevékenységből szárma-
zó jövedelmi adatokkal. Ha 
a mezőgazdasági őstermelő 
éves bevétele tavaly nem volt 
több mint 600 ezer forint és 
más bevallásköteles jövedel-
me sem volt, akkor bevallást 
sem kell benyújtania.     

Amennyiben nem egészítik 
ki, nem módosítják az adó-
bevallási tervezetet, az nem 
válik érvényes személyijö-
vedelemadó-bevallássá, erre 
a webes kitöltőprogram kü-

lön figyelmezteti is az érin-
tett adózókat. A kiegészí-
tett szja-bevallási tervezetet, 
mentés után, május 20-áig 
kell elküldeni a NAV-hoz.      

A NAV az adóbevallási ter-
vezet összeállításához a kifi-
zetők, munkáltatók által be-
küldött adatokat használta 
fel. Mivel a nem kifizetőtől 
származó bevételek, jövedel-
mek, valamint a mezőgazda-
sági őstermelők, az áfa fizeté-
sére kötelezett magánszemé-
lyek és az egyéni vállalkozók 
tevékenységéhez kapcsolódó 
bevételek, költségek nem sze-

repelnek a NAV nyilvántartá-
sában, így azokat az adóbe-
vallási tervezet nem tartal-
mazza, csak ajánlatként se-
gít a bevallás elkészítésében.     

A hivatal felhívta a figyel-
met arra is, hogy amennyiben 
nem módosítják az adóbeval-
lási tervezetüket, vagy nem 
készítenek és nem nyújtanak 
be szja-bevallást, a NAV ké-
ri a hiány pótlását, amire 15 
napos határidőt ad. Ennek el-
maradása esetén a NAV akár 
50 ezer forint mulasztási bír-
ságot is kiszabhat - közölték.

 (MTI)

A jól  
irányzott  
hirdetés
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n A kreatív önéletrajz alatt sok esetben nemcsak formájában, de tartalmi 
elemeiben is kreatív megoldásokat értünk. Az önéletrajz alapfeladata, hogy 
eljuttasson bennünket állásinterjúra, pont ezért fontos, hogy akármennyire 
is kreatívkodunk, informatívnak kell maradnia.

A kreatív önéletrajzok 
nagy előnye, hogy kitű-

nik a tömegből, de mun-
kaerőhiány esetén nincs 

tömeg, így ezt a funkci-
ót már nem kell ellátnia. 

De akkor mégis, mire jó 
ez manapság?

Egyre inkább a soft skil-
lekre helyezik a hangsúlyt a 
munkáltatók, szintén a 
munkaerőhiány miatt. Ha 
egy adott álláshoz tárgyi tu-
dásban van kisebb elmara-
dása a jelöltnek, de szemé-
lyiségében, ambícióiban, 
készségeiben megfelelő, ak-
kor a munkáltatói közvéle-
kedés szerint a tárgyi tudást 
pótolni nem túl nehéz. Ezért 
egy kreatív önéletrajzzal – 
megmutatva a készségeket, 
ambíciót – egy olyan állást 
is meg lehet kapni, ahová 
egyébként még nem feltét-
lenül érett meg az adott je-
lölt. Egy junior korszaka vé-
gén járó fiatal így lesz már 
nem junior, de még nem 
senior egy új munkahelyen 
(ezt a státuszt hívják egy-
re több helyen mediornak).

De mitől lesz egy önélet-
rajz kreatív ma?

Sokszor egy „mezei” ön-
életrajzot töltenek fel szép 
grafikus elemekkel, kör ala-
kú keretbe helyezett fény-
kép, árnyalatos színezés, 
kreatív háttér, szépen elvá-
lasztott fejezetek jellemzik 
az egyébként átlagos tar-
talmú önéletrajzot. Ez is le-
het jó, lehet figyelemfelkel-
tő, mutathatja a jelentkező 
precíz, gondos kivitelezé-
si módszerét a munkájával 
kapcsolatban.

Vannak, akik az önélet-
rajzukat infografikaként 
hozzák létre, itt fontos meg-
jegyezni, hogy a kötelező 
tartalmi elemek nem vesz-
hetnek el! Egy szép infog-
rafika, ami ábrázolja a je-
lentkező karrierútját, ha-
tékony lehet, de a tanulmá-
nyok, szakmai múlt, elér-
hetőségek mindenképpen 
legyenek jól megtalálhatók, 
elemezhetők az anyagban. 
Infografikáról van szó, nem 
képrejtvényről… Tehát, pl. 

az ismert szoftvereket, 
előző munkahelyeket ne 
azok logojával ábrázoljuk, 
a nyelvtudást ne az adott 
nemzetek zászlajával, ha-
nem legyen szövegesen le-
írva mindez. Nem biztos, 
hogy egy HR-es ismerni fog-
ja a legmenőbb open-source 
statisztikai elemző szoftve-
rek logoját, így a grafikus 
ábrázolás számára érték-
telen ez esetben.

Tartalmi elemek közül a 
kötelezőek nem maradhat-
nak ki, mint releváns szak-
mai tapasztalatok, munka-
helyek, készségek, tanulmá-
nyok, nyelvtudás, de teret 
adhatunk a fantáziának is. 
Aki nemzetközi környezet-
ben szeret dolgozni, meg-
írhatja, milyen nemzeti-
ségű kollégákkal, milyen 
munkanyelven dolgozott 
már együtt, aki autodidak-
ta módon is fejleszti szak-
mai tudását, az általa olva-
sott szakmai folyóiratokat, 
szakkönyveket is felsorol-
hatja. Akinek valamilyen 
különleges egyedi moti-
vációja van az adott témá-
hoz kapcsolódóan, kifejthe-
ti. Helyet kaphatnak fonto-
sabb projektek, publikációk, 
szabadalmak, bármi, ami a 
szakmai életét vagy motivá-
cióit jellemzi. Helyet kaphat 
egy külön táblázat, ahol pl. 
felsorolja, hol hány embert 
vezetett vezetőként, hány 
ügyfelet kezelt értékesítő-
ként, hány terméket tervezet 
vagy más, gyors mennyisé-
gi mutatóval jellemezheti a 
karrierjét.

Az önéletrajzot olvasók 
számára a végső döntési fak-
tor viszont mindig ugyan-
az lesz: megtalálja-e az ön-
életrajzban azt a szakmaisá-
got, amit az épp betöltendő 
pozíciójához keres. Azaz, 
a külcsín sohasem mehet a 
tartalom rovására.

(forrás: cvonline.hu)

Milyen egy jó kreatív önéletrajz?

Ha azt gondolod, hogy a fentiek alapján szívesen dolgoznál velünk, 
akkor jelentkezz email-ben, egy fényképes önéletrajz becsatolásával: toborzas@kometa.hu 

KOMETA 99 ZRT. HR IRODA • 7400 KAPOSVÁR PÉCSI UTCA 67-69.

 A KOMETA 99 Zrt. az olasz családi hagyományokat és a magyar kollégák szaktu-
dását ötvözve meghatározó szereplője a magyar húsiparnak.  A Kemencés sültek-
nek, Mindennap � nom termékcsaládnak és még sok más ízletes terméknek otthont 
adó vállalatunk, termékeivel a világ 42 országában van jelen. Cégünk több, mint 700 
főt foglalkoztat, folyamatosan fejlődünk, bővítjük a termelési területeket, ezért tovább 
erősítjük csapatunkat is.

Ha szeretnél részt a műszaki terület munkájában csatlakozz hozzánk 

Villamosmérnök
munkakörben.

Ezek a feladatok várnak az új kollégánkra, aki Te is lehetsz:
•  Karbantartói, gépbeállítói feladatok elvégzése
•  Részvétel a műszaki fejlesztésekben

Te vagy az ideális jelölt, ha rendelkezel az alábbi ismeretekkel/készségekkel:
•  Villamosmérnöki (erősáramú vagy gyengeáramú) végzettséged van
•  PLC programozási jártassággal
•  Hidraulikai, pneumatikai ismeretekkel
•  Precíz, dinamikus, lendületes személyiség vagy

Mindezt hol?
•  Kométa- Kaposvári székhelyén

 Munkádért cserébe ezt nyújtjuk:
•  Meghatározó húsipari cég stabil nagyvállalati háttere 
•  Szakmai fejlődési lehetőségek
•  Rajtad is áll, hogy mennyit fogsz keresni: releváns tapasztalatodon alapuló juttatási csomag
•  Valódi ráhatásod lehet egy folyamatosan fejlődő cég működésére
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Ha azt gondolod, hogy a fentiek alapján szívesen dolgoznál velünk, 
akkor jelentkezz email-ben, egy fényképes önéletrajz becsatolásával: toborzas@kometa.hu 

KOMETA 99 ZRT. HR IRODA • 7400 KAPOSVÁR PÉCSI UTCA 67-69.

 A KOMETA 99 Zrt. az olasz családi hagyományokat és a magyar kollégák szaktu-
dását ötvözve meghatározó szereplője a magyar húsiparnak.  A Kemencés sültek-
nek, Mindennap � nom termékcsaládnak és még sok más ízletes terméknek otthont 
adó vállalatunk, termékeivel a világ 42 országában van jelen. Cégünk több, mint 700 
főt foglalkoztat, folyamatosan fejlődünk, bővítjük a termelési területeket, ezért tovább 
erősítjük csapatunkat is.

Ha szeretnél részt a műszaki terület munkájában csatlakozz hozzánk 

Műszaki rajzoló, műszaki dokumentáció kezelő
munkakörben.

Ezek a feladatok várnak az új kollégánkra, aki Te is lehetsz:
•  Meglévő alaprajzok, műszaki rajzok rendszerezése
•  Nem engedélyköteles kisebb átalakítások, géptelepítések mére-

tezett tervezése
•  Karbantartók munkájának segítése alkatrészek beazonosításában, 

katalógus szerinti rendelések előkészítésében
•  Műszaki dokumentációk rendszerezése, archiválása
•  összeállítási és alkatrészrajzok elkészítése

Te vagy az ideális jelölt, ha rendelkezel 
az alábbi ismeretekkel/készségekkel:
•  AutoCad és 3D tervezőprogramok ismerete, gyakorlott használata
•  Műszaki végzettséged van
•  Nagyra értékeljük, ha van már tapasztalatod, de az sem gond, ha 

pályakezdő vagy
•  Precíz vagy és analitikus látásmódod van

Mindezt hol?
•  Kométa - Kaposvári 

székhelyén

Munkádért cserébe ezt 
nyújtjuk:
•  Meghatározó húsipari cég 

stabil nagyvállalati háttere 
•  Szakmai fejlődési lehetőségek
•  Rajtad is áll, hogy mennyit 

fogsz keresni: releváns tapasz-
talatodon alapuló juttatási 
csomag

•  Valódi ráhatásod lehet egy 
folyamatosan fejlődő cég 
működésére

29
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Otthon - Építés
Így hatnak ránk a színek - Narancssárga
A narancssárga az öröm színe, elűzi a depressziót, szabadságra és mozgásra 
ösztönöz. A pesszimizmusra hajlamosaknak érdemes minél több ilyen árnyalatú 
tárgyat, kiegészítőt használniuk! Jó megoldás étvágytalanság ellen is, így a 
konyhában bátran alkalmazhatjuk a narancssárgát. (forrás: lakaskultura.hu)
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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!

8 szuper ötlet icipici 
hálószobákba

Optikailag sokat csalhatsz 
a következő trükkökkel.

A jelenleg érvényben lé-
vő építési jogszabály szerint 
az átlagos, 2,70 méteres bel-
magasság esetén egy kétsze-

mélyes hálószobának lega-
lább 11,12 m² alapterületű-
nek kell lennie.

Ha a tiéd nincs ekkora, 
vagy a rosszul megválasz-
tott berendezés miatt érzed 
jóval kisebbnek, segítünk 
kicsit, hogy szellősebbnek 
tűnjön.

Minél fehérebb a szoba, 
annál tágasabb, levegősebb. 
Ha kicsi a hálód, a falak min-
denképp fehérek legyenek!

Az ágy fejtámlája legyen 
minél kisebb, ne vegyen el 

túl nagy helyet a falból és az 
esetleges polcoktól.

A falra szerelhető olva-
sólámpák előnye, hogy 
nem foglalnak helyet az 
éjjeliszekrényen.

Ha van rá mód, az ágy ke-
rüljön az ablak alá. Így nem 
pazarolsz értékes - másra 
is alkalmas - falfelületet. 
Ugyanakkor optikailag is 
nagyítod a teret vele, mert 
az ágy és az ablak egy fó-
kuszba kerül.

Bár a feng shui nem ajánl-
ja a tükröt a hálóban, tér-
növelő hatása vitathatatlan. 
A hosszanti falra helyezve 
olyan érzést kelt, mintha 
megnyílna arra a szoba.

A padló legyen egybefüg-
gő és egységes - ezáltal is 
nyújthatod a teret.

Ahhoz, hogy a háló ne 
tűnjön zsúfoltnak és kicsi-
nek, fontos, hogy rendet tudj 
tartani. Ebben segíthet egy 
magasított ágy mindent el-
nyelő fiókokkal.

A dobozos tárolómegoldás 
a hálóban is jól jöhet. Ren-
dezettebb hatást kelt, mint 
egy sima polc, ezáltal javul 
a térérzet.

(forrás: femina.hu)

Kerti Parti? Nem Gond! 
Összegyűjtöttünk né-
hány hasznos tippet, ame-
lyek segítségével egyszer-
re lehet látványos és költ-
séghatékony a szabadtéri 
vendéglátás.

Country stílus a kertben
Ugyan miért ne piknikez-

hetnénk egy takarón a saját 
kertünkben? Az összejövetel 
egyszerre laza és stílusos, 
ha egy használaton kívüli 
asztallapon tálalunk. Sem-
mi sem passzol jobban a 
kerti környezetbe, mint 
a country hangulat. Ezt 
könnyen megteremthetjük 
faládákkal, amelyekből va-

rázsolhatunk tálalóasztalt, 
de kényelmes párnákkal 
akár padot is.

Hangulatos fények
Az esti világítás olcsón 

megoldható néhány tömb-
gyertyával vagy napelemes 
lámpásokkal. Lampio-
nok helyett használjunk 

egyszerű papírdekoráci-
ót, amit mi magunk is el-
készíthetünk! Egy színes 
kültéri izzósorral bárme-
lyik bulit feldobhatjuk, a 
vidám burák gondoskod-
nak a jó hangulatról. Nem 
kell feltétlenül az asztal fö-
lé szerelni őket, ha techni-
kailag megoldható, akasz-
szuk a fák közé!

Bohém kiegészítők
Igazán szellemes és dizáj-

nos darab az újságmintás 
terítő. Tálcák helyett hasz-
nálj vágódeszkát, főleg, ha 
a szeleteléshez egyébként is 
szükség van rá! A szép fa-
tárgyak mindig esztétikus 

látványt nyújtanak. Vastag 
és puha ülőpárnákkal gya-
korlatilag a kert bármelyik 
részét pihenőhellyé alakít-
hatjuk. A csíkos textilek 

gondoskodnak róla, hogy 
a bohém megoldás ellené-
re kifinomult maradjon az 
összhatás.

(forrás: lakaskultura.hu)

Olcsó és könnyen megvalósítható ötletek kerti partihoz
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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
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AROWI KFT 
Kaposvár, Nyár utca 23.

Tel: 82/950-061

Építőipari 
generál-

kivitelezés
30/773 5541; 
30/773 5539

arowikft@t-online.hu
www.arowi.hu
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PARKETTÁZÁS
hajópadlózás

csiszolás
laminált padlózás

lambériázás
Tel: 06-30/336-9776

28
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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.
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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!
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UNISZOLG 2002 BT.
Tel.: 30/348-0129, 20/234-5516

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS

26
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INGATLAN

Dombóváron, Zöldfa utcában felújított, 
1. emeleti 52 m2-es 2 szobás erkélyes 
lakás eladó. I.ár.: 12 MFt. Érd.: 20/416-
4443, 30/444-9279

*91434*

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

*66028*

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

*84858*

Kaposváron, a Béke utcában kínálok 
megvételre egy másfél szobás, 48 m2-
es panellakást az első emeleten. Irány 
ár: 12.5 M Forint. Érd:06304813289

*89906*

Tokaji parkerdőre néző 1700nm, zártkerti 
ingatlan, faházzal, buszmegállóhoz közel el-
adó!Tel.:30/557-1298

*89787*

Toponár zöldövezetében, 2 szintes, 5 szo-
bás, 2 nappalis, 2 fürdőszobás,  gáz-és cse-
répkályha fűtéses,erkélyes, teraszos családi 
ház, 3 férőhelyes garázzsal, tárolóval eladó! 
Irányár:43MFt Tel.:20/252-8370

*91221*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Balatonmáriafürdőn jól felszerelt családi 
nyaraló lefoglalható! Tel.:30/507-7075

*89978*

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*

NÖVÉNY

Oszloptuja eladó Kaposváron! Tel.:20/323-
8430

*89281*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*46949*

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

*92093*

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

*67596*

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*

Síremlékek, gránitból fedetten 300.000Ft, 
kettes 400.000Ft, műkőből 140.000Ft-tól. 
Tisztítás, javítás betűvésés és mestermun-
ka. Tel.:30/266-0538

*91355*

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

*85219*

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

*92296*

EGÉSZSÉGÜGY

Idősember gondozását és felügyeletét 24 
órába vállalom!Tel.:20/617-5783

*89678*

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.)

*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*

Konyhai kisegítő, placcos kolléganőt kere-
sünk zamárdi gyorsétterembe nyárra!  szi-
ligrill@t-online.hu

*91440*

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

*91142*

MUNKAHELYET KERES

Családi házhoz férfi munkaerőt keresek ud-
varrendezésre, fűnyírásra.Tel.: Tel.:20/617-
5783

*89682*

8 2018. november 2.ÁLLÁSBÖRZE

2
0
0
0
1
3

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

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Betanított
munkára

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

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Mechatronikus
műszerész 

munkakörbe.

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

AWI Hegesztő 
munkakörbe.

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

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

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

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

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

A Hotel SunGarden**** 
munkatársakat keres 

csapatába éves állásra  
az alábbi pozíciókra:

• KÖNYVELŐ
• KONYHAI 
KISEGÍTŐ

• SZOBAASSZONY
Jelentkezés önéletrajz  

megküldésével a  
sales@hotelsungarden.hu  

email címen.

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

Feladatok:
•	 Elektronikai	termékek	

összeszerelése
•	 Gyártósorok	kiszolgálása
•	 Automata	beültető	gépsor

kezelése

Elvárások:
•	 Általános	iskolai	végzettség
•	 Több	műszakos	munkarend

vállalása
•	 Álló-ülő	munka	vállalása

Amit kínálunk:
•	 Ingyenes	buszjárat	vagy	

munkába	járás	támogatása
•	 Professzionális	

munkakörülmények
•	 Béren	kívüli	juttatások
•	 Munkavállalóinknak

balesetbiztosítás

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS 
a Szuperinfó országos hálózatán keresztül 

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

irodáján keresztül, az ország 
 54 másik Szuperinfó lapjába is 

feladhatja hirdetését?

MUNKAERŐHIÁNYA VAN? 
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában! 
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Magyar Cukorbetegek 
Kaposvári Egyesülete

tisztelettel megköszöni, hogy 
2017-ben 69.350,- Ft-ot 

adományoztak SZJA 1%-ból!
Ezt az összeget betegtársaink 

oktatására fordítottuk! 
Tisztelettel kérjük, hogy 2018-as 

bevallásukkor is gondoljanak 
szervezetünkre!

Adószámunk: 19195441-1-14

Köszönjük segítségüket!

29
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BARCSON ELADÓ
70 nm-es ingatlan,
TELEPHELYNEK,  

MŰHELYNEK, RAKTÁRNAK. 
40 m2 műhely, 20 m2-es iroda, 

WC, zuhanyzó, kisteherautóval 
beállási lehetőség, a telken több 
raktározásra alkalmas helyiség.

Ára: 9,9  M Ft.
06/30-97-88-661

West Invest Európa Kft.

29
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Takarítást Vállalok! Tel.:30/360-7053
*92274*

VEGYES

3 lángos vezetékes gáztűzhely, és 2 lángos 
palackos eladó! Tel.:20/252-8370

*91223*
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Talán az egyik legegysze-
rűbb dolog, amivel fel tudjuk 
dobni az utastér hangulatát. 
A padlószőnyeg használata 
kivételesen jó ötlet.

A teljesen új autószőnye-
gek használata azonnal 
megváltoztatja a jármű bel-
ső megjelenését és kinézetét. 
Ez körülbelül olyan, mintha 
kicsempéznénk a konyhán-
kat vagy a fürdőszobát. A 
megfelelő padlószőnyeget 
egy kis presztízst is hozzáad 
a járműhöz. Habár az igazi 
előnye a funkcionalitás. Az 
autószőnyeg védi a lábteret, 
megakadályozza a piszok el-
terjedését a személy vagy te-
herautó egyéb járművek töb-
bi részébe.

Amikor elhatározzuk, 
hogy vásárolunk padló-
szőnyeget, hirtelen hatalmas 
választék kerül elénk. Itt meg-
találja a különféle igényekhez 
tervezett fajtákat. Általában 3 
kategóriába tudjuk osztani a 
szőnyegeket:

A gumi autószőnyeg ak-
kor a legjobb választás, ha 
sár vagy szennyeződés, a hó 
és víz felhalmozódását akar-

ja megakadályozni a jármű-
ben. A gumiszőnyegek vas-
tag, strapabíró anyagból ké-
szülnek, amelyek nagyon 
egyszerűen tisztíthatóak.

A textil autószőnyegek na-
gyon jól mutatnak az utastér-
nek. Ez a fajta is megvédi a 

lábteret a szennyeződések-
től, azonban például a vizet 
átereszti. Ezért ezeket a fajtá-
kat leginkább száraz, napos 
körülmények között érdemes 
használni.

(forrás: autovilag. 
wordpress.com)

n A kerékpáros balese-
tek megelőzésében a fi-
gyelem mellett a megfe-
lelő felszerelés is fontos 
szerepet játszik.

Az utóbbi években renge-
teg személyi sérüléssel járó, 
kerékpáros közúti közleke-
dési baleset történt, melyek 
egy nagy részét kerékpárosok 
okozták. A főbb baleseti okok 
továbbra is a sebesség helyte-
len megválasztása, az elsőbb-
ségi, illetve irányváltoztatá-
si szabályok megszegése. A 
főbb szabálytalanságok közé 
tartozik, hogy a biciklisek je-
lentős része kerékpárútként 
használja a gyalogjárdát.

Ezzel veszélyeztetik, és 
stressznek teszik ki a gyalo-
gosokat. Jellemző még, hogy 
nem szállnak le a bicikliről 
a kijelölt gyalogos-átkelőhe-
lyen történő áthaladáskor, és 
a gyalogosok között szlalo-

mozva, őket veszélyeztetve 
kerékpároznak át a gyalo-
gátkelőhelyen. A rendőrség 
hangsúlyozta, hogy a bizton-
ságos közlekedéshez szabály-
követő magatartás szükségel-
tetik, ezért, aki a szabályo-
kat szándékosan megszegi, 
az szankcióra számíthat.

A rendőrség tanácsai 
kerékpárosoknak

Minden manőver, mely 
irányváltoztatással jár, foko-
zott figyelmet követel. Min-
dig szigorúan be kell tartani 
a KRESZ előírásait, és figyel-
ni kell a közlekedési partne-
rek reakcióira. Természetesen 
csak műszakilag kifogásta-
lan kerékpárral javasolt részt 
venni a forgalomban, lehető-
leg kerékpáros bukósisakban. 
A biciklis fejvédő használa-
ta mindenképpen ajánlott 
gyermekeknek és felnőttek-
nek egyaránt.

A sisak védi viselője fejét, 
hiszen elnyeli az esetleges 

baleset, illetve ütközés so-
rán keletkező energia jelen-
tős részét. A balesetek során 
szerzett tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a kerékpáros tra-
gédiák többsége azért követ-
kezik be, mert a biciklist elü-
tik, ennek következtében feje 
nagy erővel ütközik jármű-
nek vagy az úttestnek. Ilyen 
esetben a fejvédő hatásos vé-
delmet nyújthat.

A közúti forgalomban lévő 
kerékpár legyen felszerelve 
a következő, kötelező tarto-
zékokkal: könnyen kezel-
hető, megbízható kormány-
berendezés, két, egymástól 
függetlenül működtethető 
fékszerkezet, melyek közül 
az egyik az első, a másik a 
hátsó kerékre hat, hangjel-
ző berendezés, mely csak 
csengő lehet, egy elöl fehér 
vagy kadmiumsárga fényt 
adó lámpa.

Ezen kívül a kerékpáron 
vagy a kerékpároson legyen 

egy hátra piros fényt adó, 
sötétben, tiszta időben leg-
alább 150 méter távolság-
ról látható helyzetjelző, fo-
lyamatosan égő vagy villo-
gó lámpa, és hátul egy vagy 
két, szimmetrikusan elhe-
lyezett, nem háromszög ala-
kú, piros fényvisszaverő, va-
lamint legalább az első keré-
ken legalább egy darab bo-
rostyánsárga, mindkét oldal 
felé hatásos, oldalsó fény-
visszaverő, küllőprizma.

Az éjszaka vagy korlátozott 
látási viszonyok között látha-
tatlanná váló, kivilágítatlan 
kerékpárosok nem is gondol-
nak arra, hogy minden má-
sodpercben halálos veszély-
nek vannak kitéve, hiszen a 
járművezetők már csak akkor 
fogják meglátni őket, amikor 
már késő. A láthatósági esz-
közök használatakor is figyel-
ni kell a jogszabályi előírások 
maradéktalan betartására.

(forrás: femina.hu)

Minden biciklin kötelező! 

Védje az autót padlószőnyeggel!
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Kos
Ha ügyes vagy, akkor nagyon könnyen 
kerülhetsz olyan pozícióba, ahol több jöve-
delemre tehetsz szert. Igaz, meglehetősen 
sok van a válladon, a munkahelyeden, 
ezért a nap végére már pont eleged van a 
feladatokból.

BiKa
Nagy energiákkal hajtasz az előrelépésért, 
- rengeteg munkát vállalhatsz fel. Ered-
ményes heted lehet, ám a megbecsülés 
anyagi szinten egyelőre még nem jelentke-
zik. Jól dolgozol, s ezt honorálni is fogják, 
azonban várnod kell a plusz pénzre.

iKreK
Nagyon szélsőségesen ragaszkodsz a vé-
leményedhez, még akkor is, ha munkatár-
said többször is rávilágítanak, hogy nincs 
igazad. Éppen ezért lenne szükség arra, 
hogy egyeztess a többiekkel. Ha vannak 
olyan témák, amelyeket már régen meg 
kellett volna beszélned munkatársaiddal, 
vagy feletteseddel, akkor most kezdemé-
nyezd a tisztázó beszélgetést!

ráK
Máskor alkalmazkodóan viselkedsz a 
munkahelyeden, de a napokban nagyon 
makacs hangulatban vagy, ami nem tesz 
jót a csapatmunkának. Csak a saját mód-
szereidet tartod célravezetőnek, s ebből 
akár feszült helyzetek is kialakulhatnak.

oroszlán
A munkahelyeden a többiek tőled várnak 
iránymutatást és tanácsokat, hiszen óri-
ási tehetséged van ahhoz, hogy a többiek 
munkáját megszervezd! Nagyon ügyesen 
kommunikálsz a napokban, ami képessé 
tehet arra, hogy a munkahelyeden is kihar-
colj magadnak egyet és mást.

szűz
Makacs hangulatban vagy, s arra is jobban 
kellene figyelned, hogy mennyire bánsz 
„morcosan” munkatársaiddal. Most Te ha-
tározhatod meg munkahelyed hangulatát, 
próbáld meg inkább lelkesíteni a többieket. 
Nem könnyen fogadod el az irányítást, - ha 
mégis rákényszerülsz, akkor nagyon fe-
szültté válhatsz.

Mérleg
Makacs hangulatban vagy a munkahelye-
den, semmi kedved alkalmazkodni a többi-
ekhez. Ennél fogva nem is megy a csapat-
munka, - igaz lehet, hogy a leginkább arra 
vágysz, hogy egyedül tevékenykedhess. 
A magánéletedben nagyon ragaszkodóvá 
válsz, különösen a párkapcsolatod válik 
fontossá.

sKorpió
Nagyon vágysz már egy kis pihenésre, 
szükséged van a szabadságra! Kérj a 
munkahelyeden néhány napot, s menjetek 
el kedveseddel egy kisebb kirándulásra! 
Talán a legjobb, ha együtt döntitek el, hogy 
hová is mentek, a lényeg, hogy együtt le-
gyetek pár napot.

nyilas
Ellenállhatatlan vágyat érezhetsz arra, 
hogy pontos útmutatást kérj a felettesed-
től, hiszen úgy érezheted, hogy egy kicsit 
tisztábban kellene látnod a feladataidat. Ez 
jó taktika, - főnököd is látja, hogy valóban 
érdekel a munkád! A magánéletedben sok, 
színes programra vágysz, amelyeket csalá-
doddal osztanál meg.

BaK
Nagyon szívesen bővítenéd szakmai tudá-
sodat, s felettesednek is tetszene, ha látná 
rajtad, hogy valóban érdekelnek a fejlődési 
lehetőségek. Nézz, utána a képzéseknek 
s kiderülhet, hogy olyan is van közöttük, 
amely nagyon is testhezálló számodra.

Vízöntő
Nem nagyon szereted, ha főnököd utasítá-
sokat ad neked, s a napokban megtörtén-
het, hogy nyíltan is kimondod, hogy nem 
helyesled a döntéseit. Ez elég ok arra, hogy 
„összeugorjatok”, de tudnod kell, hogy eb-
ben az esetben Te leszel a vesztes.

HalaK
Friss aggyal látsz neki a munkahelyi fel-
adatoknak, s meglepően kreatívan kezeled 
a problémákat is! Ez megadja a lehető-
séget arra, hogy kicsit változtass a napi 
rutinodon.

HOROSZKÓP forrás: harmonet.hu
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Hölgyvilág

Az én receptem
Tejfölös-citromos 
kevert süti

Epres kevert süti

HOZZÁVALóK: 30 dkg liszt, 20 dkg tejföl, 16 dkg cukor, 10 dkg vaj, 3 db tojás, 1 db citrom, 1 
csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 1 csipet só
ELKÉSZÍTÉS: A szoba-hőmérsékletű vajat rakd egy tálba, add hozzá a kétféle cukrot, és 
gépi habverővel keverd habosra. Dolgozd hozzá egyesével a tojássárgákat, majd add hozzá a 
tejfölt, a citrom levét és reszelt héját. A tojásfehérjét verd kemény habbá a csipet sóval, és a 
sütőporral vegyített liszttel felváltva forgasd a masszába. Ekkor már spatulával vagy fakanállal 
dolgozz, nehogy megtörjön a tészta.  Egyengesd a sima masszát sütőpapírral bélelt tepsibe, 
és előmelegített sütőben, 180 fokon süsd meg 30 perc alatt. Ha a tésztába szúrt tű nem lesz 
ragacsos, kiveheted a sütőből. Ellenkező esetben süsd még egy kicsit. Tálalás előtt szórd meg 
porcukorral, vagy akár öntetet is készíthetsz rá.

Edzés előtt, edzés után 
nyújtani kell, hangzik az 
örök jó tanács, azzal azon-
ban már kevésbé vannak 
tisztában az emberek, hogy 
miért és hogyan is hasz-
nál az, ha a nyújtással ké-
szíted fel edzés előtt, vagy 
mozgatod át edzés után az 
izmaidat.

Edzés közben az iz-
mok komoly igénybe-
vételnek vannak kité-
ve. A fizikai megterhe-
lés közben a test ren-
geteg energiát emészt 
fel, eközben salaka-
nyag termelődik, és az 
izmok felszínén számtalan 
mikrorepedés keletkezik. 
Ezek után az izomnak re-
generálódnia kell. Az atlé-
ták, akiknek fontos, hogy 
a testük minél hamarabb 
regenerálódjon, sok mód-
szerrel próbálkoztak már: 

krioterápiával, masszázs-
zsal és nyújtással is, azon-
ban ezek közül egyedül a 
masszázs működött min-
den esetben. Tanulmányok 
igazolják, hogy a nyújtás 
igazából nem segíti elő je-
lentősen a tejsav kiürülé-
sét és az izomregenerációt.

A nyújtásnak valójában az 
izom újraépítése során van 
jelentősebb szerepe. Amikor 
valaki rendszeresen edz, a 
teste úgy alkalmazkodik a 
megterheléshez, hogy meg-
változik az izomszerkezete 
és az anyagcseréje.

Az izom épülése során öt 
tényező játszik fontos szere-
pet, és segíti a testet abban, 
hogy sikeresen alkalmazkod-
jon a megnövekedett terhelés-
hez: a tápanyagbevitel, főleg a 
fehérje, az edzés típusa, a ki-
elégítő, nyugodt alvás, a masz-
százs és a nyújtás. 

A nyújtás segít javíta-
ni a mozgékonyságot, a 
csontok és az ízületek 
pozícióját, és erősíti a 
kötőszöveteket. Ezek 
együttesen sokat tesz-
nek azért, hogy az em-
bernek javuljon a telje-
sítménye edzés közben. 

A rugalmasság fokozása 
közvetlenül javítja az izom-
funkciókat, és az izom szer-
kezetében is kedvező válto-
zásokat idéz elő. Ráadásul a 
rendszeres nyújtás serkenti 
a véráramlást az izmokban.

(forrás: femina.hu)

HOZZÁVALóK: 4 pohár liszt, 3 pohár cukor, 2 pohár joghurt, 2 pohár eper, 1 pohár olaj, 4 db 
tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor
ELKÉSZÍTÉS: Az epret csumázd le, mosd meg, majd csepegtesd le. A tojásokat üsd egy tálba, 
add hozzá a kétféle cukrot, és habosítsd gépi habverővel. Mehet hozzá a joghurt és az étolaj, 
végül pedig forgasd hozzá a sütőporral összekevert lisztet. Dolgozd simára a masszát, majd 
öntsd egy vajjal kikent, liszttel megszórt, közepes méretű tepsibe vagy kenyérformába, és kicsit 
egyengesd el.  Szórd meg eperrel, majd told előmelegített sütőbe. Süsd meg 180 fokon körül-
belül 30 perc alatt. Ha a tésztába szúrt tű nem lesz ragacsos, kiveheted a sütőből. 
(forrás: femina.hu)

Mit csinál pontosan a testtel a nyújtás? 
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Egészség

Ügyeletek
FOGÁSzaTI üGyElET

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

FElNőTT- éS 
GyERMEKhÁzIORvOSI 
üGyElET

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

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

GyóGySzERTÁRI üGyElET

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

Nagyatád 
Szent István Gyógyszertár
Korányi S. u. 4.
05.16. Csütörtök 18:00 – 20:00
05.17. Péntek  18:00 – 20:00
05.18. Szombat 12:00 – 14:00
05.19. Vasárnap 08:00 – 12:00
05.20. Hétfő  18:00 – 20:00
05.21. Kedd  18:00 – 20:00
05.22. Szerda  18:00 – 20:00
05.23. Csütörtök 18:00 – 20:00
05.24. Péntek  18:00 – 20:00
05.25. Szombat 12:00 – 14:00
05.26. Vasárnap 08:00 – 12:00

VÉRADÁS
05.17. 12:00-16:00  
Kaposvár, Berzsenyi D. u. 1-3. 
Kaposvár Plaza

05.18. 14:00-16:30  
Nagyatád, Széchenyi tér 7. 
Turisztikai Központ (udvarban)

05.21. 14:00-16:30  
Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1. 
Virágfürdő

05.21. 08:00-15:00  
Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 
Kórház-Vérellátó

05.22. 10:30-12:30  
Kaposszerdahely, Kossuth L. u. 
59. Gondozási Központ

05.22. 14:00-16:30  
Szenna II. Rákóczi F. u. 8. 
Polgármesteri Hivatal

05.23. 13:00-16:00  
Kaposvár, Kossuth L. tér 1. 
Kapos Hotel

05.24. 13:00-17:00  
Kaposvár, Berzsenyi D. u. 13. 
TESCO Áruház

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES 

TALPFELMÉRÉS

lúdtalp • láb fáradékonyság • sarok fájdalom • sarkantyú 
haránt süllyedés • hát és derék fájdalom • bütyök • kalapácsujj

INGYENES SZŰRŐNAP helye és ideje:
Gyógylábászat Specialista Centrum Kaposvár, Kossuth Lajos utca 8. Birkenstock

Május 20 (hétfő) 10:00-18:00 Bejelentkezés tel: +36 20 422 7355

L É P J E N  A Z  E G É S Z S É G É É R T !

egyeditalpbetet.batz.hu

          EGYEDI TALPBETÉT viselésével javulhatnak 
vagy teljesen megszűnhetnek a következő panaszok:

29
22

52

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
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Hatékonyabbá teszi a gondolkodást a rágás
A rágás nem csupán az emésztésre, a fogazatra hat, hanem még az 
arcformát is tartósan megváltoztathatja, mindezen túl pedig jótékonyan 
hat a gondolkodásra - erősítette meg a tézist egy korábbi japán kutatás. 
A kísérleti alanyok felével rágógumit rágattak  gondolkodást igénylő 
feladatok elvégeztetése alatt a japán Radiológiai Tudományok Országos 
Intézetének tudósai. A rágóknak 10 százalékkal gyorsabban járt az eszük, 
mint a tanakodás közben nem rágógumizó kontrollcsoport tagjainak. 
A kutatók mágneses rezonanciával vizsgálták az alanyok agyát, és arra 
jutottak, hogy nyolc részt is érint a rágás, főként mozgásirányító és 
-összehangoló területeket, és általában gyorsítja a reagálást.

(forrás: hazipatika.hu)

n Már az ősember is 
evett tojást, azóta is 
- aki nem érzékeny rá 
- szívesen fogyasztja. 
Rendkívül sokféle étel 
készíthető belőle némi 
kreativitással. 

Egyetlen konyhából 
sem hiányozhat. Ráadá-
sul táplálkozás-élettani 
értéke rendkívül jelentős, 
mert majdnem minden tá-
panyagot, vitamint és ás-
ványi anyagot - szénhidrát, 
C-vitamin és élelmirost ki-

vételével - tartalmaz, ami 
szükséges.

A legegyszerűbb termé-
szetesen az lenne, ha min-
denkinek saját tyúkjai len-
nének, naponta gyűjthet-
nénk be a tojást az udvar-
ról. Csakhogy erre manap-
ság csak keveseknek van 
lehetőségük. A legtöbben 
a boltban, a piacon szerzik 
be a tojást. Ám annyi féle 
van, hogy nehéz a döntés. 
Nem mindenki tudja, hogy 
a jelzések mit jelentenek a 
tojásokon. Az étkezési célú 
tojásokat ugyanis az uniós 

és a hazai jogszabályok elő-
írása szerint kötelező meg-
jelölni. Lássuk, hogy melyik 
betű és kategória, mit jelent, 
a Magyar Élelmiszerkönyv 
az alábbi tojás minőségi osz-
tályokat különbözteti meg:

•  „A”  osztály  vagy  friss 
tojás;

• „B” osztály vagy máso-
dosztályú; illetve tartósított 
tojás;

• „C” osztály vagy gyen-
ge minőségű, élelmiszeripa-
ri hasznosításra szánt tojás

Az „A” osztályú tojásokat 
a súlyuknak megfelelően 4 
kategóriába kell sorolni, me-
lyet szintén fel kell tüntetni. 
A kategóriák a következők 
szerint alakulnak:

„S” méret: 53 gramm alatti
„M” méret: 53-63 gramm 

közötti
„L” méret: 63-73 gramm 

közötti
„XL” méret: 73 gramm 

feletti
(forrás: origo.hu)

n A reggeli nagyban meghatározza a nap indulását, 
így fontos, hogy mindig fogyassz valami finomat. 
Ha nehezen fogsz neki a villásreggelinek, de üres 
gyomorral sem akarsz elindulni otthonról, dobj ösz-
sze egy gyors turmixot, ami nemcsak szuperül fel-
tölt energiával, és nagyon finom, de még a kedved 
is jobb lesz tőle. 

A következő recept külön-
legessége, hogy kizárólag 
sárga húsú gyümölcsökből 
készül, így biztosan garan-
tált az elégedett mosoly, mi-
után megittad.
Hozzávalók:
fél pohár ananászlé/
narancslé
fél pohár görög joghurt
néhány szelet ananász, man-
gó és banán feldarabolva
reszelt gyömbér

Ha megvannak a hozzá-
valók, nincs más dolgod, 
mint bedobni őket a tur-
mixba, nyomd le a gom-
bot, és már készen is van. 
Az ananász felpörgeti az 
anyagcserét, a mangó ja-
vítja az emésztést és salak-
talanít, továbbá optimali-
zálja az anyagcsere-műkö-
dését. Igazán egyszerű, és 
hatásos kezdése a napnak!

(forrás: retikul.hu)

Boldogság és elégedettség?  
Ilyen gyümölcsturmixot igyál reggelire

Így válasszon tojást!



      2019. május 16.Kaposvár és körzete Szuperinfó12

További AKCIÓS ajánlatok telephelyünkön!
7400 Kaposvár, MÁV Teherpályaudvar • Tel.: +36-82-511-980 •  profiteto.hu

POLIKARBONÁT
Átlátszó, 10 mm-es,
méretre vágva

 4136 Ft/m2

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ  
VAKOLATOK
Csodálatos, tartós homlokzat
Ceresit szilikon-szilikát vakolattal.

1 6 5  F É L E  S Z Í N B E N !
HELYSZÍNI SZÍNKEVERÉSSEL

ÉPÍTKEZIK VAGY FELÚJÍT?

HENKEL CERESIT 
SZILIKON-SZILIKÁT VAKOLAT
kapart hatás 1,5 mm 25l/vödör

 376 Ft/liter
25 l/vödör • 9398 Ft/vödör

Óriási Construma akciók tetőre és falra, 
CSAK MÁJUS 31-IG!

info@profi-teto.hu

IDŐF.

LEIERLEIERLEIER

LSK 14/5
5 fm kéményrendszer

 173.898 Ft/db

TÖBBFÉLE MÉRETBEN 
AZONNAL, RAKTÁRRÓL! 

TERMOVER 39 
üveggyapot hőszigetelés 
5cm 0,039 24 m2/csom.

 305 Ft/m2

24 m2/csom.• 7320 Ft/csom.

Tetőtéri ablakok 
3 rétegű üveggel

MOST AJÁNDÉK KÜLSŐ
HŐVÉDŐ ROLÓVAL! 

*A tetőtér ablak beépítéséhez burkolókeret szükséges, melyet az ár nem tartalmaz.

RÓMAI MERITO PLUS
téglavörös, rubinvörös, barna
antracit színekben

 190 Ft/db
10 db/m² • 1897 Ft/m2

POROTHERM
30 Klíma 
U-érték falra: 0,29 W/m²K

 447 Ft/db
16 db/m2  • 7152 Ft/m2

RÓMAI MERITO PLUS
téglavörös, rubinvörös, barna

TERRÁN
Danubia Basic
 tégla

 200 Ft/db
10 db/m² • 1997 Ft/m2

LEIER
Toscana Basic
  avanti

 189 Ft/db
10 db/m² • 1890 Ft/m2

 447

TONDACH 
Kékes ívesvágású
 téglavörös natur line

 145 Ft/db
18 db/m² • 2610 Ft/m2

BLACHOTRAPEZ
GERMANIA cserepes lemez
15 év garancia, matt színekben

 2267 Ft/m2

LIMITÁLT MENNYISÉG!

AZONNAL RAKTÁRRÓL!

TUTI TIPP!
A legjobb 

ár/érték arány!

IDŐJÁRÁSVÉDETT ÉPÜLETFA
Vásároljon fenyő 
fűrészárut  
extra méretekben is 
raktárról.

Kiváló árak

Fedett tárolás

Óriási választék

IDŐJÁRÁSVÉDETT ÉPÜLETFA

extra méretekben is 

Fedett tárolás

Óriási választék
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