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Karrier-Oktatás
a 4-5. oldalon!
A Hotel

LEGYÉL TAGJ
PROFI CSAP A EGY
ATNAK!

Emlékek a múltból,
érték

KAPOSVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ

• Elektronikai
termékek
összeszerelé
se
• Gyártósorok
kiszolgálása
• Automata
beültető gépsor
kezelése

Amit kínálunk:
• Ingyenes
buszjárat
munkába

• KÖNYVELŐ
• KONYHAI
2019. február 14.,
XXIII./6.
KISEGÍTŐ
• SZOBAASSZON
Y
vagy
járás
• Professzionál támogatása
is
munkakörülm
ények
• Béren kívüli
juttatások
• Munkavállaló
inknak
balesetbiztos
ítás

Somogy Megye Népa jelennek, feladat a jövőnek
művészete kiállítás
Nagyatádon

2019. május 30., XXIII./21.

Elvárások:
• Általános
iskolai
• Több műszakos végzettség
munkarend
vállalása
• Álló-ülő munka
vállalása

Magán-munkaközve

títői ny. sz.: 29338/2000-0100

A Tamási-Hús

email címen.

Kft. felvéte

200013

Kaposvári vállalkozók
at informáltak

ÁLLÁSHIRDE

ely pontjára!

Tudta Ön, hogy

itt helyben, a Szuperin
fó
irodáján keresztü
l,
54 másik Szuperin az ország
fó lapjába is
feladhatja hirdetés
ét?

MUNKAERŐHIÁ

Hirdessen célzottan

NYA VAN?

a Szuperinfó országos

laphálózatában!

234813

TÉS

az ország bárm

Feltételek:
• Szakirányú végzettsé
• Rugalmas munkavé g
gzés
• Savállóval való
hegesztési gyakorlat
• Karbantartással
kapcsolatos tapasztal
• É� lelmiszeriparban
szerzett gyakorlat at
előnyt
Amit kínálunk
:
• Versenyképes
bérezés
• Hosszú távú,
biztos munkahe
ly
• Kiemelt béren
kí�vüli juttatások

Jelentkezni kizárólag
fényképes önéletrajz
amelyeket a következő
zal le
z.stemler@premiu e-mail cí�mre várunk
m-bacon.
a 7090 Tamási
Dózsa Gy. u. 123.-ascom vagy
továbbá telefonon címre levél
a 0630/276-41-35-ö
s telefonszámon.

A Tamási-Hús

Kft. felvételt hirdet

Mechatronik
us
műszerész
munkakörbe.

Feltételek:
• Szakirányú végzettsé
• Rugalmas munkavég g
zés
• Karbantartással
kapcsolatos tapasztala
• Élelmiszeriparban
szerzett gyakorlat t
előnyt jelent
Amit kínálunk
:
• Versenyképes
bérezés
• Kiemelt béren
kívüli juttatások
• Hosszú távú,
biztos munkahe
ly

Jelentkezni fényképes
amelyeket a következő önéletrajzzal lehet,
z.stemler@premium-e-mail címre várunk
bacon.com vagy
a 7090 Tamási
Dózsa Gy. u. 123.-as
továbbá telefonon címre levélben,
a 0630/410-6635-ös
telefonszámon.

A hatmilliárd forintos beruházás a városlakók érdekeit szolgálja, de az élsportolóknak is új távlatokat nyithat.
A FINA szabványoknak
megfelelő, csaknem 800 né-

ző befogadására alkalmas,
tízpályás, versenymedencés
létesítményt 2017 júniusában kezdték el építeni.
A jövő generációinak példaértékű úszásoktatásához,

Az én receptem

ás
Ellenállhatatlan levendul
epergolyó Ágitól
A GyorsanSüti blog írója,
Mácsai-Molnár Ágnes újabb ínyencségének
receptjét a 10. oldalon olvashatják.

www.volkswagen.hu

A kifejezés, amit keresel:
egyéniség.

Az új T-Cross.
Mindig tud újat mutatni.
Az új T-Cross motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása:
5,8-6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 132-140 g/km. A megadott értékek
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra,
és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem
egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg
érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek,
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű ténye zők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Részletes tájékoztatásért
és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez! A képen látható gépkocsi
illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

#MoreThan1Thing
Az Ön Volkswagen márkakereskedője: SPIRIT AUTO Kft.
7400 Kaposvár, Árpád u. 37-39., telefonszám: +36 82 529 560
info@spiritauto.hu, www.spiritauto.hu

296212

n A Németh István Program újabb fontos beruházása készült el, amelynek ünnepélyes átadóján dr.
Neszményi Zsolt kormánymegbízott is részt vett.

A Kaposvár és Körzete Szuperinfóba
június 1. és augusztus 31. között
minden lakossági apróhirdetését
egy áráért 2 alkalommal
jelentetjük meg.

296807

Nyári 1 fizet
2-öt kap akció
a Szuperinfónál!
egyben az egészséges életmódhoz biztosít majd az
eddigieknél is jobb körülményeket az új, kaposvári
versenyuszoda.
Az ünnepségen köszöntőt
mondott Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Lázár János miniszterelnöki
biztos, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, továbbá jelen volt Gelencsér
Attila, a térség országgyűlési képviselője, valamint
olimpiai bajnokok is. A versenyuszoda épületét Varga
László megyéspüspök áldotta meg.
A hivatalos átadót követően rögtön birtokba is
vették az úszók, hiszen a
megyeszékhely ad otthont
a XCI. Országos Ifjúsági
Bajnokságnak.
(Somogy Megyei
Kormányhivatal)

Kft. felvételt h

AWI Hegeszt
munkakörbe

sales@hotelsungarda
en.hu
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Keresse
Karrier-Oktatás
mellékletünket
a 3-4-5. oldalon!

A Tamási-Hús

Jelentkezés önéletrajz
megküldésével

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

Betanított
munkára

Átadták a kaposvári
Csik Ferenc Versenyuszodát

294974

INFÓ

20

SunGarden****
munkatársakat
keres
csapatába éves
állásra
az alábbi pozíciókr
a:

AZONNALI KEZDÉSI
LEHETŐSÉ
ÉS NYUGDÍJA
SOK JELENTKE GGEL PÁLYAKEZDŐK
ZÉSÉT IS VÁRJUK

Feladatok:

KÖRZETE SZUPER

200005

KAPOSVÁR ÉS
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Kaposvár és körzete Szuperinfó

2019. május 30.

Szvetlana Alekszijevics:

Csernobili ima

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. turnusra várják. Amivel készülnek a szervezők: mesék, kreatív feladatok,
kirándulások, meglepetés vendégek.
RIPPL-RÓNAI FESZTIVÁL
Május 30. – Június 02.
10:00 órától folyamatos programokkal várják az érdeklődőket
Kaposvár számos pontján
Kossuth téri koncertek
Május 30., csütörtök
19:00 Magna Cum Laude
Május 31., péntek
21:00 Follow the Flow
Június 1., szombat
19:00 Takáts Tamás Blues Band
21:00 Zenevonat szuperkoncert
Június 2., vasárnap
16:00 Eleven zenekar
20:00 Caramel
RIPPL-RÓNAI EMLÉKHÁZ ÉS
LÁTOGATÓKÖZPONT
Május 31, péntek
16:00 Megemlékezés Anelláról
Szvetnyik Kata színésznő felolvasást tart
Horváth János Milán művészettörtész előadása: Anella, Rippl-Rónai
nevelt lánya
INGYENES
PROGRAMOK

BERZSENYI PARK, TRIANON
EMLÉKMŰ
Június 4, kedd
11:00 Megemlékezés a trianoni
békediktátum 99. évfordulója és
a Nemzetközi Összetartozás Napja alkalmából
Beszédet mond: dr. Császtvay
Tünde
Közreműködik: Déryné Vándorszíntársulat
Somogy Táncegyüttes

lépnek Jusits Henrietta és Jusits
Zsolt a Megarox Társulat énekesei
13:00 Ünnepélyes megnyitó
14:00 „KÖTÉS” Egyesület és a FurEver Kutyás S.E bemutatója
14:20 Mészáros Árpád Zsolt musical előadása
15:40 Pünkösdi király és királynő
választás
17:10 Árverés
17:30 Meistro Lovasok Csikós
bemutatója
18:00 Tombolasorsolás

MEISTRO LOVASTANYA
Június 2, vasárnap
Adománygyűjtési nap
09:00 főzőverseny, lovas ügyességi verseny, népi játékok, állatsimogató, kovácsbemutató, gyermek
kézműves kuckó
11:00 Latin Aerobic bemutató
11:00 Béres Erika énkes, bábos,
interaktív programja
11:30 ROLI bohóc műsora
12:00 Jó ebédhez szól a nóta
Kovács Dezső prímással, majd fel-

Színház
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
május 31, Péntek
10:00 - Pöttöm előadás, Pöttöm
előadás
Medve és a Kislány
13:00 - Agóra stúdió, Stúdió előadás
Shakespeare - Winfield - Long
- Singer: S. Ö. R. (Shakespeare
Összes Rövidítve)

19:00 - Agóra stúdió, Stúdió előadás
Shakespeare - Winfield - Long
- Singer: S. Ö. R. (Shakespeare
Összes Rövidítve)
19:00 - Agóra színpad, Bérletszünet
Gyárfás Miklós: TANULMÁNY A
NŐKRŐL
június 1, Szombat
19:00 - Agóra színpad, Blaháné
bérlet
Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
június 2, Vasárnap
10:00 - Agóra stúdió, Stúdió előadás

Gombos Péter: OSZTÁLYVIGYÁZZ!
június 4, Kedd
14:00 - Agóra stúdió, Stúdió előadás
Enyedi Éva: Palos Verdes, Kalifornia
19:00 - Agóra stúdió, Stúdió előadás
Enyedi Éva: Palos Verdes, Kalifornia
19:00 - Agóra színpad, Egyetemi bérlet
Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
június 5, Szerda
14:00 - Agóra stúdió, Stúdió előadás

VÍZPARTI GRILLPARTY A LIDOBAN
2019.06.14.-06.16.
3 nap / 2 éj 34.000 Ft/fő

Nyugdíjasoknak 30.000 Ft/fő

Gyermekkedvezmény: 4 éves korig
ingyenes; 4-14 éves korig 17.000 Ft/fő
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban;
1 ágyas felár 10.000 Ft
Az ár tartalmazza: • wellness részleg
használat • gyermekeknek játszószoba
• parkolás zárt udvarban
Program: Péntek: érkezéskor üdvözlőital,
svédasztalos vacsora.
Szombat: svédasztalos reggeli, 12.00 órától
sütögetés pálinkával, sörrel, borral,
mulatás harmonikás zeneszóval,
svédasztalos vacsora, élőzenével.
Vasárnap: svédasztalos reggeli.

SZEZONNYITÓ AKCIÓ

2019.06.24 - 29, 6 nap / 5 éj,
2 ágyas szoba reggelivel:
60.000 Ft/2 fő!

295557

KAPOSVÁR

1986. április 26-án kezdődött
Csernobilban minden idők legnagyobb atomerőmű-katasztrófája. Az akkori szovjet vezetés
titkolózása miatt a világ napokig szinte semmit sem tudott
róla.
A Nobel-díjas fehérorosz írónő két évtizedet szánt a téma feldolgozására. Beszélt olyan emberekkel, akiket rögtön a katasztrófa
után a helyszínre rendeltek, és a legveszélyesebb
munkákat végeztették velük. Beszélt az özvegyekkel, akiknek csak a kitüntetések és az oklevelek
maradtak. Beszélt azokkal, akik az erőmű közelében, a paraszti Atlantisszá vált Poléziában éltek
aztán bedeszkázták a kútjukat, és kitelepítették
őket, vagy maradhattak a házukban, de eztán már
úgy éltek, mint egy rezervátum lakói. Megismerjük
az áldozatokat, a felelősöket és a szovjet virtusba
belerokkant vakmerő önkénteseket. Megismerjük
azokat, akik számára Csernobil filozófiai probléma, az atomkorszak utáni ember alapító mítosza,
és azokat is, akik a szovjethatalom ellenségeit, a
Nyugatot és az árulókat okolják érte.
Csernobil ma is aktuális. És aktuális lesz még
48 ezer évig.

Tel.: 06-83/348-036, 06-30/9470-649
www.hotellido.hu • www.hotellidobalaton.hu
hotellidovonyarcvashegy@t-online.hu
8314 Vonyarcvashegy, Arany J. u. 9.
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Karrier-Oktatás

3 tipp megrögzött halogatóknak
Mindannyian halogatunk
- Nem képesek a feladat- logassuk. Legyen ez a mantvalamit: egy telefonhívást, ra koncentrálni: a körülmé- ránk: „Lehet, hogy nem ez a
egy unalmasnak vagy kelle- nyek vagy egyszerűen a ha- kedvenc feladatom, de meg
metlennek ígérkező feladatot, logató impulzív alkata mi- tudom és fogom oldani.”
Gombos Péter: OSZTÁLYVIGYÁZZ! NAGYATÁD
netán az adóbevallásunk el- att állandóan elveszítik a
2. Keressünk egy
14:00 - Németh Antal Színházműlenőrzését. Mi több, gyakran fókuszt.
halogatás-ellenőrt!
vészeti és Kulturális Központ, Bérannyi energiát ölünk
Ha tudjuk magunkletszünet
a teendő elkerülésébe,
ról, hogy a külső nyoAndersen: Hókirálynő
amihez képest a megmásnak jobban enge19:00 - Agóra színpad, Erkel bérlet NAGYATÁDI TURISZTIKAI
KÖZPONI
oldás szinte töredéknyi
delmeskedünk, mint
Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
időt és erőt igényelt volsaját belső fegyeljúnius 6, Csütörtök
Június 8, szombat
na, mégis minden áron
münknek, akkor ke10:00 - Németh Antal SzínházAtádi Sokadalom
próbáljuk kivonni maressünk valakit, aki
művészeti és Kulturális Központ,
Kapunyitás 15 órakor
gunkat
a
feladat
alól.
számon kéri rajtunk
Zártkörű
15.00 - 17.00 Íjászat
Miért történik ez
a feladatot. Nem szükAndersen: Hókirálynő
15.00 - 17.00 Hadapródok Hétolyan gyakran? Mit
séges, hogy ez a sze14:00 - Agóra stúdió, Stúdió előapróbája ügyességi feladatok gyeárul ez el rólunk?
mély a kollégánk ledás
rekeknek
Ismerős helyzetek? Ezzel gyen, csak annyi a teendője,
Nem egyszerűen annyit,
Gombos Péter: OSZTÁLYVIGYÁZZ!
16.00 A MárkusZínház Mátyás
hogy lusták vagyunk! A a 3 tippel tehetünk a mumus hogy megadott időben em14:00 - Németh Antal Színházkirály szárnyai című bábelőadása legtöbb halogatót az alábbi feladatok ellen!
lékeztet és rákérdez, hogy
művészeti és Kulturális Központ,
kicsiknek és nagyoknak
okok tartják vissza a munka,
1. Hagyjuk abba az elvégeztük-e a munkát.
Zártkörű
17.30 Vadvirág Táncegyüttes
3. Essünk neki!
adott feladat elvégzésétől: önsajnálatot!
Andersen: Hókirálynő
- Attól tartanak, hogy
Igényel némi elszántsáGyakran annyira jól akar19:00 - Agóra színpad, Petőfi bér- bemutatója és Hadapródok Hétnem képesek a feladat el- got, de az hogy előre sajnál- juk megoldani a feladatot let
próbája eredményhirdetés
végzésére: váratlan akadá- juk magunkat a feladat mi- persze főleg fejben - , hogy
Moliére: A NŐK ISKOLÁJA
18.00 Woodpacker zenekar konlyokba ütköznek, nem ké- att, az rengeteg energiánkat ez tart vissza minket a muncertje
szülnek el időben vagy épp emészti fel. Lehet, hogy a kától. Pedig egy tökéletle19.00 Csillagtanya Lovas EgyesüROXÍNHÁZ
nem kompetensek egyes feladat unalmas lesz vagy nül, de legalább elvégzett
let
bemutatója
május 31., Péntek
részfeladatokban.
kellemetlen lesz utánanéz- teendő sokkal messzebbre
15:00 Keménykalap és krumpliorr 20.00 BALKAN FANATIK KONCERT
- Attól tartanak, hogy a ni pár dolognak az elvégzés- visz, mint a tökéletesre álFolyamatosan látogatható progfeladat elvégzése unalmas, hez, de lássuk be, nem lehet modott, viszont soha be nem
ramjaink:
hosszadalmas vagy kelle- annyira kellemetlen, hogy teljesülő megoldás.
- Banderium Hungarorum XIII. szá- metlen lesz.
(forrás: profession.hu)
hetekig, akár hónapokig hazadi bemutatói, hely- és kortörténeti előadásai. A látogatók megXXIV. Katonazenekari
Munkahelyet váltanál? Dolgozz velünk!
ismerhetik a korabeli fegyvereket,
Fesztivál
katonai öltözeteket.
Kaposvár Kossuth-tér
- Segesdi népi játszóház népi
Június 07, péntek
keresünk kaposvári csapatunkba!
16:15 Zenekarok Felvonulása
ügyességi játékai, fejtörői és
Miért jó nálunk dolgozni?
16:30 Katonazenekari Fesztiválszórakoztató feladatai kicsit és
fanfár
Stabil, bejelentett munkaviszony itthon. A környéken tőlünk kiemelkedő fizetést kapsz
nagyok számára egyaránt jó
• Induló fizetés: bruttó 195.000-200.000 Ft/hó
16:35 Megnyitó beszédek
kikapcsolódást jelentenek
• Elérhető fizetés (alapbér+üzemi prémium, jelenléti prémium, cafeteria, pótlékok):
16:45 Szakalaki bemutatók- „Gyep - Csillagtanya Lovas Egyesület
bruttó 220.000-280.000 Ft/hó
Show”
jóvoltából látogatóink ismerked(a gyakorlatban igazolt tapasztalat, teljesítmény esetén tovább növelhető, előrelépési lehetőség!)
17:30 Összevont zenekarok műsora
hetnek a lovassportokkal és kipróSegítjük
a beilleszkedést, és elismerjük a teljesítményt
Résztvevők:
• Jutalmak, hűségpénz • Munkába járás térítése
bálhatják, milyen lovagolni
Debreceni Maskara Alapítvány
• Munkatárs ajánlási program, elérhető juttatás: bruttó 100.000 Ft/ajánlott dolgozó
- Kézműves vásár is várja a kilátoMajorett csoportja / Művészeti
• Céges rendezvények • A betanulási időszakban egy tapasztalt kollegánk segíti a munkádat
gatókat, kovács műhellyel, gyüvezető: Szabó Gabriella
Gondoskodunk családodról, te pedig itthon lehetsz velük
Pavanne Táncegyüttes / Művésze- mölcsökkel és rengeteg egyéb
• Mi mindig figyelünk a gyermekeidre is: ünnepek idején megajándékozzuk őket, és a jó tanulmányi
érdekességgel
eredményt is díjazzuk!
ti vezető: Lázár György
Debrecen Helyőrségi Zenekar /
Pályakezdőként elindulsz, és feljebb léphetsz
• Előrelépési lehetőség: betanított munkás -> gépkezelő -> csoportvezető (belső pályázással)
Karmester: Pál István őrnagy
NAGYATÁDI STRAND
• Ingyenes képzési, átképzési lehetőségek értékes tudások megszerzésére pl. targoncavezető
Hódmezővásárhely Helyőrségi
Június 8, szombat
És ez még nem minden!
Zenekar / karmester: Kovács Ist09:00-16:00 Egyházmegyei Hitta• Gyakori ajándékcsomagok • Kedvezményes beszerzési lehetőség
ván őrnagy
• Reggeli/ebéd/vacsora biztosítása jelenlét szerint
nos
Sportnap
Szolnok Helyőrségi Zenekar / karLabdarugó torna
Nálunk a helyed, ha ... dolgozni is akarsz a jó fizetésért
mester: Molnár János őrnagy
... tudod, hogy a többműszakos munkarend több pénzt is jelent
Csapatépítő játékok
Kaposvár Helyőrségi Zenekar /
... szereted a jó ízeket
Akadályversenyek
karmester: Major András őrnagy
Válassz
az
alábbi
lehetőségek
közül, ha szeretnél jelentkezni hozzánk:
Sakk, tollaslabda
A rendezvény ideje alatt 15.00
Email: toborzas@kometa.hu Honlap: www.kometa.hu/allasajanlatok/
Kötélugrás
– 19.00: Honvédelmi Toborzó és
Levél: KOMETA 99 Zrt., HR iroda, 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67–69.
Tájékoztató pont működik – Euró- Strandröpi
Személyesen: Személyi portán jelentkezési lap kitöltésével
pa tér
Keresztény Puzzle

Programok

Rendezvény

231318

Csomagoló betanított munkásokat

4

Kaposvár és körzete Szuperinfó

2019. május 30.

Erre a négy készségre
lesz szükségük a jövő
munkavállalóinak

Betanított munka

18 éven felüli diákok részére
Feltételek:
• Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés

Betanított munka
Feltételek:
• Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés

Sorvezetői pozícióba

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

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 30/235-0994-es
telefonszámon hétfőtől péntekig 7-16 óráig.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Minőségellenőr

Feltételek:
• Középfokú végzettség
• 3 műszakos munkavégzés
• Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt
jelent
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet,
amelyeket a következő e-mail címre várunk
b.szell@premium-bacon.com vagy a 7090
Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben,
továbbá telefonon a 06-30/413-9537-es
telefonszámon.

Mechanikus karbantartó
Feltételek:
• Szakirányú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
• Karbantartással kapcsolatos tapasztalat

Villanyszerelő

Feltételek:
• Szakirányú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
• Gyengeáram szerelés, karbantartás
ismerete
• Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat
előnyt jelent

Műszaki raktáros

Feltételek:
• Középfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
• Ezen a területen szerzett gyakorlat előnyt
jelent

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 30/410-6635-ös
telefonszámon.

Amit kínálunk:

• Versenyképes bérezés
• Kiemelt béren kívüli juttatások
• Hosszú távú, biztos munkahely
• Napi 1 melegétkezés
• Saját buszjáratot biztosítunk a
következő településekről: Hőgyész,
Szakály, Regöly, Iregszemcse,
Felsőnyék, Nagyszokoly,
Magyarkeszi, Pári, Nagykónyi,
Értény, Ozora, Nagyszékely,
Tolnanémedi, Simontornya,
Pincehely, Dombóvár, Kaposvár,
Dalmand

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

GÉPKEZELŐ:06/20/5118807
Alapbér: br. 237.400 Ft+ bónuszok
+ havi cafeteria + 13. havi fizetés

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

A jól irányzott
hirdetés

záállásukon múlik” – mutatott rá a munkaerőpiaci
trendre Goszleth Gábor, a
magyarországi Adecco Kft.
értékesítési igazgatója.
A minden eddiginél
gyorsabban változó technológiák következtében a
jelenlegi tudás akár már
2-3 év múlva is elavultnak számíthat. Jól mutatja ezt, hogy például a marketing területén 2011-ben
még mintegy 150 eszköz
volt elérhető, ez azonban
2018-ra közel ötvenszeresére, 7000-re duzzadt. Ahhoz, hogy ezzel a robbanásszerű fejlődéssel lépést

tudjanak tartani a munkavállalók, generációtól függetlenül négy készséget
kell tudniuk hatékonyan
alkalmazni. „A jövő és a
siker kulcsa, ha a munkavállalók rugalmasak és agilisak, ami azt jelenti, hogy
nyitottak is és képesek is
befogadni a változásokat.
Emellett elengedhetetlen
az élethosszig tartó tanulás,
valamint az önképzés is, hiszen a tudást folyamatosan
fejleszteni kell, akár autodidakta módon is. Ha ezek
megvannak, már „csak” a
sebességre kell figyelni, azaz, hogy képesek legyünk
gyorsan felismerni a problémát és a benne rejlő lehetőséget a változásra” – tette
hozzá a szakember.
(forrás: uzletem.hu)

TARGONCAVEZETŐT
keresünk kaposvári
telephelyünkre
azonnali kezdéssel.
Fényképes önéletrajzot a

hr@nivovas.hu
e-mail címre várjuk.

293994

Feltételek
• Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés

296234

Raktáros

MŰSZAKI
RÉSZLEG

295392

TERMELÉS

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet
a következő pozíciókba:

A jelen és a jövő munkavállalóinak is nagy kihívást
jelent a digitális technológia
rohamos fejlődése. Ahhoz,
hogy lépést tudjanak tartani
a folyamatos változásokkal,
négy készséget kell tudniuk alkalmazni: rugalmasnak és agilisnak kell lenniük, miközben nyitottak az
élethosszig tartó tanulásra,
akár autodidakta módon is
– mutat rá a trendre az Adecco Csoport.
Vajon a születési év függvénye, hogy ki mennyire
digitalizált? A válasz nem
könnyű, hiszen nem lehet
egyértelműen kijelenteni,
hogy igen vagy nem. „Tapasztalataink szerint a
munkaerőpiacon ma már
elengedhetetlen a digitális
tudás, ugyanis az 1900-as
évektől megfigyelhető egy
exponenciálisan növekvő
trend a technológiában, ami
az utóbbi 10 évben rendkívül felgyorsult. Gondoljunk
csak az okostelefonok, a közösségi oldalak vagy az önvezető autók megjelenésére.
Nem mindegy tehát, hogy
ki melyik generáció tagja,
hiszen a 2000-es években
születettek szó szerint a
digitalizáció világába születtek és ebben nőnek fel,
miközben az 1950-es években születetteknek felnőttként kell megbarátkozniuk a digitális fejlődéssel. Ez
azonban nem jelenti, azt,
hogy a digitális tapasztalattal nem vagy alig rendelkező munkavállaló kiszorulna a munkaerőpiacról,
hiszen a digitalizáció egy
eszköz, amit használni és
alkalmazni kell tudni. Ez
pedig nem a munkavállalók korán, hanem alapvetően a készségeiken és hoz-
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A fodrász szakma rejtelmei
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Somogy megyei adótraffipax

A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 22. héten az alábbi tevékenységi köröket ellenőrzi a megye
egész területén: építőipari kivitelezési munkák, vendéglátóhelyek, szezonális gyümölcsöt árusítók. A kereskedőknél
és vendéglátóknál a nyugta- és számlaadást, valamint a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások megtartását, az
építkezéseken pedig foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét vizsgálják az ellenőrök.

Szakmai gyakorlattal
korszerű gépparkhoz

297092

KAPOSVÁR környékéről
TRAKTOROST felveszünk.

Szak- és/vagy
betanított munkás

(Elvárás a gépi forgácsolásban szerzett tapasztalat)

Betanított
Ég
kaposváron És
környÉkÉn!

szobafestő

Építőipari cég keres
megbízható,
munkájára igényes

251232

Érdeklődni: +36 30/ 239-97-89-es
telefonszámon, vagy küldje
fényképes önéletrajzát a:
tamas.nemeth@wolfsystem.hu-ra

Nyugdíjasok és diákok
jelentkezését is várjuk!

296056

Minimum: „B” kategóriás jogosítvány

Érdeklődni a 20/241-9152
vagy a 20/384-2478-as
telefonszámon.

munkatársakat!
Jelentkezni, érdeklődni
lehet telefonon
a 30/773-5541 számon,
illetve az
arowikft@t-online.hu
e-mail címen.

A Fusetech Kft.

„Az Év Kaposvári Munkáltatója 2018-ban”
felvételt hirdet az alábbi pozíciókra:
Juttatásaink:

• Gyártósori összeszerelő/ A munkakörökhöz és a gyakorlathoz illeszkedő kiemelt öszszegű juttatási csomag, emelt
operátor
összegű műszakpótlék, kiemel-

Műszaki előkészítő
munkakörbe

Előny: ArchiCad/AutoCad program
felhasználó szintű ismerete

251537

Érdeklődni: +36 30/ 247-59-20-as
telefonszámon, vagy küldje
fényképes önéletrajzát a:
zoltan.molnar@wolfsystem.hu-ra

• Gépbeállító
• Szerszámkarbantartó

kedő havi Cafeteria juttatás, 13.
havi fizetés, dolgozói kedvezmények, munkaruházat, bejárás támogatása, hosszú távú
munkalehetőség.

Jelentkezés/kapcsolat:
A pályázatokat az allas@fusetech.hu címre várjuk vagy
személyesen a 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 38. szám
alatt / Fusetech HR osztály. Tel.: 82/529-270
Az állásokról bővebben: www.fusetech.hu/karrier

296811

A Wolf System Kft. állást hirdet:

Az Ardagh Cégcsoport piacvezető a fém és az üveg csomagolóeszköz gyártás területén. Termékeit a világ legnagyobb
fogyasztói márkái számára a 25 országban található 100 gyártóüzemében több mint 18000 alkalmazott készíti.

SZENNAI ÜZEMÜNK BŐVÜL, ezért

GÉPKEZELŐKET keresünk!

Nem csak a fizetés miatt fogsz velünk dolgozni…

Amennyiben...

Mit várunk el?

• érdekelnek a műszaki
dolgok,

• adott gépegység
üzemeltetése
• a feladatok elvégzéséhez
szükséges szerszámok,
eszközök szakszerű
alkalmazása,
karbantartása
• közreműködés a műszaki
és termelési problémák
elhárításában
• gyártási dokumentációk
vezetése, kezelése
• mérnökség által kiadott
feladatok elvégzése

• rendelkezel legalább
általános iskolai
végzettséggel
(műszaki szakirányú
végzettséggel
már előnyt élvezel),
• és vállalod a több
műszakos (12 órás)
munkarendet,

TE vagy az ideális
új munkatársunk!

Amiért jó nálunk:
• versenyképes fizetés, változó

bér, év végi +bér, béren
kívüli juttatási csomag,
prémiumrendszer, munkaruha
• szakmai trénerek és mentorok
segítenek a betanulás alatt
• munkába járás költségének
térítése
• lakhatás támogatása
• multinacionális
munkakörnyezet kínálta
folyamatos fejlődési
lehetőség és stabilitás
• családias légkör
• Kaposvár közvetlen
szomszédságában egy
kimagasló technológiát
működtető professzionális
csapat tagja lehetsz

Magyar nyelvű szakmai bemutatkozásodat a Szenna.Karrier@ardaghgroup.com e-mail címre várjuk.

295408

296575

- Hajvágás
- Hajszárítás
- Hajfestés
- Hajegyenesítés, hullámosítás
- Hajpótlás, hajhosz
szabbítás
- Szakállnyírás, -igazítás
Kapcsolattartás
Munkánk során elsősorban
vendégeinkkel találkozunk,
de számos más kapcsolatot is
fenn kell tartanunk a szakmában. Akikkel elengedhetetlen
a kiegyensúlyozott viszony
fenntartása:
- a szalonban dolgozó
kollégáink
- főnökünk
- termékeket, eszközöket bemutató és értékesítő
beszállítók
Munkaidő
A fodrász szakma, a kön�nyű fizikai munkák közé
tartozik. Amennyiben ezt a
szakmát választjuk, fel kell
készülnünk arra, hogy elsősorban állva kell majd végeznünk a feladataink nagy részét, ez pedig bizonyos mértékű fizikai igénybevétellel
jár. A munkaidőnk szalontól
függően változhat, de gyakori az egy, vagy több műszakban való munka, egymást váltva a többi fodrász
munkatársunkkal. Sok esetben ünnepnapokon is dolgoznunk kell majd, hiszen
a fodrász szakma, a szolgálgató ipar egyik legfontosabb
szakágának minősül.
(forrás: profession.hu)

AROWI KFT.
Kaposvár, Nyár utca 23.

munkalehetős

munkakörbe

Nem könnyű feladat egy
új szakma elsajátítása, de sosem késő belevágni, hiszen
semmi nem lehetetlen. Egy
izgalmas és egyedülálló világgal ismerkedhetünk meg
a fodrász szakma kapcsán.
Követelmények
A fodrász szakmában sikeresnek lenni nem könnyű
feladat, de megér minden
energiabefektetést. Sikeresnek akkor mondhatjuk magunkat, ha vendégeink elégedettek a munkánk minőségével. Odaadó figyelem és segítőkész hozzáállás szükséges
minden vendéghez, hiszen
így tarthatjuk fenn tartósan
a kapcsolatot. Fodrászként
szükségünk van esztétikai
érzékre és szakmai tudásunkon túl együttműködési készségre is.
Tanulás
A fodrász szakképesítést
felnőttképzésben, tanfolyamon szerezhetjük meg. A
képzés óraszáma: 480-720
óra között változhat. A képzésben az oktatás 20%-ban elméleti, és 80%-ban gyakorlati
ismeretekből tevődik össze.
Fontos tényezők:
- Kreativitás
- Kézügyesség, a haj és az
eszközök kiváló kezeléséhez
- Kommunikációsképesség, kapcsolatteremtési
képesség
- Precizitás, figyelem, a tevékenység jellegéből adódóan
Főbb feladatok
- Hajmosás

Tel: 20/961-7554

286744

A Wolf System Kft. állást hirdet:
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Így hatnak ránk a színek - Kék

Otthon - Építés

A kék a frissesség és a béke jelképe, nyugtat és inspirál. Akár a
fürdőszobában, akár a nappaliban használjuk, jól döntünk, de a nappaliba válasszuk inkább a kék melegebb árnyalatait!
(forrás: lakaskultura.hu)

Hamarosan indul a razzia! Így csináljuk: kaktuszok és pozsgások ápolása
Minden földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának ki-

GIPSZKARTONOZÁS

Kaposvár, Füredi utca 49-51.
Telefon: 06/82/809-913
Nyitva: H-P:9-17, Szo.: 9-12
www.elektrogalaxy.109.hu

Fal, Födém,
Csőeltakarások
Tetőtér beépítés
hőszigeteléssel

Most érdemes vásárolnia szállítási és csomagolássérült háztartási gépet

AKCIÓS ÁRON! RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!
BEKO

RCNE520E40ZX
A+++;
NO FROST;
KOMBINÁLT HŰTŐ;
454L;
70CM SZÉLES
191 000 Ft HELYETT

119 000 Ft
BEKO

RCNA366I40XB
A+++;
NO FROST;
KOMBINÁLT HŰTŐ;
325L

Tel: 30/567-0653

MOSÓGÉP
BEKO

WMY 71633 PTLE
A+++; 7KG,
1600 FORD.
INVERTER
MOTOR

BEKO

WMO 622
A+++; 6KG, 1200
FORD.
INVERTER MOTOR;
40CM MÉLY

118 000 Ft HELYETT

96 000 Ft HELYETT

79 000 Ft

75 000 Ft

SZÁRÍTÓGÉP
BEKO

DPS 7205 W3
A++; 7 KG;
HŐSZIVATTYÚS
SZÁRÍTÓGÉP

ELECTROLUX
EWT1266ESW
A+++; 6KG;
1200 FORD

DFL 1441 A+;
12 TERÍTÉKES;
14L VÍZFOGY.;
4 PROGRAM

178 000 Ft HELYETT

120 000 Ft HELYETT

78 000 Ft HELYETT

109 000 Ft

99 000 Ft

49 000 Ft

SÍKPALA
SZIGETELÉS

105 000 Ft HELYETT

89 000 Ft

MOSOGATÓGÉP
BEKO

296330

HŰTŐSZEKRÉNY

mát, és október elejétől már
egyáltalán ne öntözzünk.
Átültetésük akkor szükséges, ha a növény kinőtte a
cserepet. A legalkalmasabb
időpont erre a kora tavasz,
korai virágzású fajoknál (pl.
Mammilaria) az átültetést
tegyük a virágzás végére.
Ha ezeket az apró trükköket
betartjuk, kedvenceink minden évben bő virágzással és
erőteljes növekedéssel hálálják meg a gondoskodást!
(forrás: lakaskultura.hu)

245886

Így védekezz a parlagfű ellen!

őket. Ez a pihenés időszaka, ilyenkor van a virágindukció, és a jó teleltetésen
múlik a jövő évi bőséges virágzás is.
Az öntözést március közepén kezdjük meg permetezéssel, májustól augusztusig már hetente egyszer
bő vízadagokkal, lehetőleg
alulról felszívatva. Havonta
egyszer 1 ezrelékes tápoldatot is keverjünk az öntözővízbe. Augusztustól csökkentsük az öntözések szá-

KEDVEZŐ ÁR, 12 év GARANCIA,
referencia munkák!
30% kedvezmény (június 30-ig),
ingyenes árajánlat készítés.

295951

alakulását megakadályozni,
Kis odafigyeléssel hos�és ezt az állapotot a vegetá- szú ideig csodálatos díszei
ciós időszak végéig folyama- lehetnek otthonunknak a
szukkulens kaktuszok és
tosan fenntartani.
pozsgásnövények.
A megszokott szobanövényeinktől eltérően kell
őket ápolni. Legfontosabb
számukra a sok fény, szoktatással a tűző napot is jól
elviselik.
Kitűnő helyük van a napsütötte déli ablakban, de
még szebbek lesznek a töviseik, és bővebb a virágzásuk, ha késő tavasztól kora
őszig a szabadban teljes napfényen tudjuk őket nevelni.
Alkalmas erre déli fekvésű
ablakpárkány, terasz, erkély,
kert, de akik már nagyobb
gyűjteménnyel rendelkeznek, építhetnek kedvenceiknek télikertet vagy hobbi
növényházat is. (Ez utóbbiA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakaknál is ügyeljünk a növényemberei szerint kertekben és a belterületeken a leghaház tájolására, lehetőleg regtékonyabb, egyben a leginkább környezetkímélő védegeltől délutánig érje a nap.)
kezési mód a gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendA pozsgások és a kaktuszeres, vegetációs időben 3-4-alkalommal, alacsony
szok télen 5-10 fokos, világos
tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet célravezető
helyen érzik jól magukat,
(forrás: penzcentrum.hu)
ilyenkor egészen novembertől-márciusig ne öntözzük

Telefon: 70/51-51-486
PALATETŐ
FELÚJÍTÁS!

Kaposvár és körzete Szuperinfó

2019. május 30.

3+1 hasznos szempont az otthoni
dolgozósarok kialakításához

A hűtőszekrény túlzás
nélkül az egyik legfontosabb
nagy gép a háztartásban, hiszen az ételek frissessége és
tartóssága függ tőle. Annál
is ijesztőbb, milyen apró figyelmetlenségek okozhatják
a meghibásodását.
A hűtő hibái először a villanyszámlán jelentkeznek,
de ennél sokkal komolyabb
problémákat is okozhatnak.
Ha az ember nem lép időben, lehet, hogy idejekorán kell hűtőszekrényt cserélnie, ami kicsit nagyobb
csapás a pénztárcája számára, mint a megnövekedett fogyasztás. Mutatjuk

a leggyakoribb és legkön�nyebben elkerülhető hibákat, melyek tönkretehetik
a hűtőszekrényt.
Nem is elsősorban a belső takarítása szokott elmaradni, hanem az ajtók oldalának és a gumírozásnak a
tisztítása, pedig ételmaradékok, kiömlött folyadékok
gyűlhetnek itt össze, és biztosíthatnak otthont rengeteg
baktériumnak. Ráadásul, ha
ez sokáig így marad, lassan
tönkreteheti a kosz a szigetelést, és az így keletkezett
résen át megszökhet a hideg
levegő, ami még rövidtávon
is magasabb fogyasztáshoz
vezet, ráadásul így az ételek
is könnyebben megromlanak. Mindig figyelj rá, hogy
a hűtő takarítása közben az
ajtó élei se maradjanak ki.
(forrás: femina.hu)

n Hogy jobban menjen
a munka: ha a következő dolgokat figyelembe
veszed, megkönnyítheted magadnak a home
office-ban töltött órákat.
Fény
Mindenképp világos helyiségbe kerüljön az asztalod, és lehetőleg oldalról
érje a fény, így a számítógép monitorja nem tükrözi
vissza a napsugarakat. Ha
kevés természetes fény áll
rendelkezésedre, akkor
mindenképpen szerezz be
lámpákat!
Tipp: válassz olyan lámpát, ami megvilágítja az

Legolcsóbban a gyártótól
�ed�ny, reluxa, szúnyogháló,
harmónikaajtó,
szalagfüggöny,
na�ellenz�, roletta

A jól

irányzott
hirdetés

179448

30-70% kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak +10%

82/416-888; 85/450-396;
06-30/620-8258

Tel: 30/567-0653

HIDEGBURKOLÁS

PALATETŐK
bontás nélküli

A
FELÚJÍTÁSezze
l, 12 év garancia!

255839

színes, mintás, bitumenes lem
érés, árajánlat.
Lapostető szigetelés, ingyenes felm
.palatetok.hu
www
Bodó Gábor, 06-30-2277-082 •
www.facebook.com/palatetok

Csempe, járólap
fektetés
Kő, gipszkő díszburkolat
ragasztás
Fürdőszoba felújítás
vakolással

245888

Családi ház építés
Régi épületek külsőbelső átalakítása
építési naplóval
Utólagos hőszigetelés
Térkő burkolás

296157

KŐMŰVES
MUNKÁKAT
VÁLLALOK

Tel: 30/567-0653

adott területet, ahol dolgozol. Ez lehet egy állólámpa
vagy egy asztali láma is.
Tárolás
Ne ess kétségbe akkor se,
ha nem elég tágas a munkához kialakított sarkod, mégis törekedj rá, hogy ennek
ellenére legyen meg benne
minden, amire neked szükséged lehet. Ha pici az íróasztalod, akkor a legjobb
megoldás a rendszerezésre a dobozok. Ezeket bepakolhatod akár az asztal alá,
akár a polcokra, akár egymásra is.
Szék
Manapság már elérhető áron lehet kapni karfás,
támlás, gurulós, állítható

székeket. Nem mindegy,
hogy töltöd el a munkaidődet, ezért alaposan gondold
át, milyen széket választasz
magadnak: a jó munkaszék
megtartja a hátat, állítható
a magassága és a háttámla szöge.
+1 tipp
Ha a fallal szemben van az
íróasztal, tegyél ki inspiráló
képeket, szövegeket a falra.
Vagy rakj ki egy havi, heti
tervezőt, hogy mindig lásd,
mi a napi teendőd. A legegyszerűbb, ha egy kitűzőtáblát
helyezel fel, amin mindig tudod cserélgetni a papírokat
anélkül, hogy nyomot hagynának a falon.
(forrás: lakaskultura.hu)

AJTÓ, ABLAK, REDŐNY,
RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ,
NAPERNYŐ, SZALAGFÜGGÖNY,
TÉLIKERT, PALA- ÉS
LAPOSTETŐK SZIGETELÉSE
Teljes körű lakásés házfelújítás

GARANCIÁVAL!

Teljes körű
klimatizálás!
Érdeklődni: 06-30/245-8969

294730

Ártalmatlannak tűnő
dolgok, ami teljesen
tönkreteszik a hűtőt
n Ha rosszul ápolják,
könnyen tönkremehet a
hűtőszekrény. Ezekre kell
vigyázni.
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Kaposvár és körzete Szuperinfó
Igalban
kétgenerációs iker-családi ház, 2garázzsal, hőszigetelt eladó!Tel.:30/336-9776
*92353*

Ivánfahegyen, nagy ház olcsón eladó!Tel.:30/554-6776
*66028*

Kadarkúton eladó bejáratott cukrászda és
családi ház egyben. Iár:30 Mft Tel:06 20
438 7835
*96034*

Kaposmérőben eladó családi ház, különálló melléképület és garázs!Tel.:20/401-4347;
30/583-7626
*95003*

294217

Új Címünk:
7400 kaposvár,
Zárda utCa 22.
+36 20 382 7844
+36 20 340 7026
+36 70 605 7749
www.mbk-home.hu
Eladó InGatLanokat
keresünk falvakban,
az új családtámogatási
rendszerre jogosult
ügyfeleink számára!
INGATLAN

Balatonendréden zártkerti ingatlan szőlővel, gyümölcsössel eladó.
30/5065477
*95554*

Dombóváron, Zöldfa utcában felújított,
1. emeleti 52 m2-es 2 szobás erkélyes
lakás eladó. I.ár.: 12 MFt. Érd.: 20/4164443, 30/444-9279
*91434*

Donneri városrészben,a Kertész utcában,
jó állapotú, két külön bejárattal rendelkező
családi ház eladó. Összeköltözőknek ideális:
Iár: 23,9 Mft Tel:.06 20 340 7026
*96020*

Eladó belső kétszintes, 92 m2-es, 3 szoba + hallos, jó állapotú lakás önálló garáz�zsal a Pécsi utcában. I.ár: 13 MFt. Tel: 0630/928-8230
*96500*

Eladó garzon a Virág utcában, teljes bútorzattal! Nagy, világos szoba, kis konyha, kis
fürdő, előtérben beépített szekrények. I.ár:
9,8 MFt. Tel: 06-30/928-8230
*96499*

Eladó Kaposváron a Berzsenyi utcában
egyedi gázos, 2 szobás, erkélyes felújított
lakás a 4. emeleten. I.ár: 13,9 MFt. Tel: 0630/928-8230
*96495*

Kaposvár belváros 67nm, 2,5 szobás, földszintes,felújított,tégla-lakás tárolóval eladó!Ár:16,8M FtTel.:70/280-5145
*93586*

Kaposvár Donneri városrészben nagyméretű családi ház eladó. Vendégház, és panzió kialakítására is alkalmas. Befektetők jelentkezését várjuk! Iár:39,8Mft Tel:06 70
605 7749
*96026*

Kaposvár Fodor József utcában 6 szobás,
örök panorámás, igényes kétszintes családi ház eladó. Két család részére is kiváló.
Iár:35,8 Mft Tel: 06 70 605 7749

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

*93837*

ÜZLET, IRODA

Kaposvár-Töröcske faluban 141nm-s kereskedemi egység eladó, átalakítható akár
családi házzá is. Iár:8,9Mft Tel:06 70 605
7749
*96028*

GÉP- SZERSZÁM

KERESEK megvételre lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát,
marógépet, kompresszort, kis gépeket.
0670/624-5475
*86376*

HÁZTARTÁSI GÉP

Használt, 10 évnél nem régebbi, akár hibás
mosógépét megveszem. Tel.:70/323-1957
*52764*

JÁRMÛ

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777
*54184*

*96022*

Kaposvár Guba Sándor utca 120nm-s 3
szobás felújítandó családi ház 2359nm-s,
telekkel. Iár:12Mft Tel:06 70 605 7749
*96038*

Kaposvár, Szigetvári utcában 120nm-s
felújítandó 4,5 szobás családi ház eladó.
Iár:12,5Mft Tel:0620340 7026
*96047*

Kaposváron a Honvéd utcában eladó 45
m2-es, 1,5 szobás, jó állapotú panellakás a
6. emeleten. I.ár: 12,9 MFt Tel: 06-30/9288230
*96496*

Mernye-Mernyeszetmiklós 92nm-s üzleti ingatlan, 1344nm-s telekkel eladó, ami
átalakítható lakóingatlanná. Iár: 4,95mFt
Tel:06 70 605 7749
*96045*

Pécsett különböző méretű 6 db stúdió lakás, közel az egyetemhez, teremgarázzsal
és tárolóval eladó! iár:27-27,8Mft ig Tel:06
20 340 7026
*96053*

MOTORKERÉKPÁR

Simson motort vásárolnék, más régi motor, üzemképtelen is érdekelhet. 06-20/3513711
*76655*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Árú, bútor szállítás, költöztetés kedvező
áron! Tel.:30/947 3005; 82/424 129
*92093*

Fuvaroztat? Költöztet? Szállítat? Tibire
mindig olcsón számíthat! Tel.: +36 82/823958; 06/30/956-7015
*67596*

Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz
munka. 06-30/900-8159, 06-70/2276273
*96855*

Költöztetés háztól-házig olcsón kis és nagy
kocsival is, nyugdíjas kedvezmény! Tel.:
30/947-4201; 82/310-826
*46949*

ÉPÍTÉSI TELEK

Deseda tóhoz közel lévő 30nm-s hétvégi
ház, 750nm-s szépen parkosított telekkel
eladó. Iár:3,8 Mft Tel:06 70 605 7749
*96044*

Fonyódon építési telek eladó! Nagysága
915nm.Iár:5,9Mft Tel:06 70 605 7749
*96040*

Várdán építési telek eladó 2100nm-s, teljes közművel ellátott. Iár:2,5 Mft Tel:06 20
340 7026
*96041*

Eladó Kaposváron a Zaranyi lakótelepen
egy 2,5 szobás, erkélyes, 3. emeleti jó állapotú lakás. I.ár: 15,75 MFt. Tel: 06-30/9288230

Nagyberkiben Katahegyen, szőlő-gyümölcsös, présház eladó! Tel.:20/926-9604

*96498*

*93638*

FÖLD, KERT

Mágus, mesterjós jövendöl Dombóváron,
tenyér, kártya, rontáslevétel, szerelmi kötés.
06-70/214-9230
*95550*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók májusban 50%-os kedvezmén�nyel, nyugdíjasoknak +10%. 06-20500-8185
*86382*

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). Tel.: 0620/368-1233.
*81170*

Síremlékek, gránitból fedetten 300.000Ft,
kettes 400.000Ft, műkőből 140.000Ft-tól.
Tisztítás, javítás betűvésés és mestermunka. Tel.:30/266-0538
*91355*

Somogy megyében, kertgondozást,
cserje és bozót irtást, zártkertek lombtalanítását vállaljunk a BALATON környékén is! Tel.:20/413-3030
*85219*

ÁLLÁS

~ m3)
1 kaloda, 1mx1mx1m (~0,7

17.000 Ft

*97040*

Cégcsoportunk keres Svájcba, Németországba, Ausztriába gyakorlott, gipszkartonozókat, targoncavezetőket, darukezelőket,
víz-gáz-fűtés-szaniterszerekőket, légtechnikásokat, villanyszerelőket, festőket, autószerelőket. Német nyelv szükséges, kollektív szerződéssel, bérezés alkalmazottként. Jelentkezésüket emailen várjuk office@examont.eu, tel.sz.: +4369913771999
EUROJOBS
*96862*

Kaposvár, Keceli bejáró

30/216-8528

Az ár az áfát tartalmazza.

Cégcsoportunk keres Svájcba, Németországba, Ausztriába gyakorlott, csőszerelőket (izometria és koordinátarajz olvasási tudással), AVI hegesztőket, AVI-Orbitalhegesztőket (csak érvényes FM5-ös minősítéssel), VT2 minőségellenőröket. Német nyelv szükséges, kollektív szerződéssel, bérezés alkalmazottként. Jelentkezésüket emailen várjuk office@examont.eu, tel.
sz.: +4369913771999 EUROJOBS
*96865*

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari
munkakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő, szerszámkészítő, autószerelő, villanyszerelő, KOVÁCS dolgozókat Győr
és Kecskemét környéki munkára. Versenyképes fizetést, juttatásokat, szállást, munkába járást, hazautazási támogatást, bérelőleget biztosítunk. Jelentkezz most! 06-70/415-9021 (JOBmotive Kft.)
*86374*

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett
munkaviszonyt, kiemelt bérezést, bérelőleget, ingyenes szállást, munkába járást biztosítunk. Betanított dolgozó és targoncás ajánlatainkból válogathatsz Győr és Kecskemét környékén.
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS,
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 0670/639-9920 (JOBmotive Kft.)
*86365*

MUNKAHELYET KERES

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

TÁRSKERESÉS

70-es hölgy korban hozzáillő káros szenvedélytől mentes megbízható társat keres!Tel.:30/8577-408
*95578*

SZABADIDÕ, ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, egy hét
svédasztalos reggelivel menüválasztásos
vacsorával 25.200 Ft.Tel.:06-70/313-5501,
www.hajduszoboszloszallasok.hu
*96137*

VEGYES

Barok stílusú márványtetős dohányzó asztal, 2db 3-as ablakra való duplafüggönytartó, táska írógép, női kerékpár, 22kgs gázpalack, tonettszék 2 db, masszív bejárati ajtó
eladó! Tel.:82/821-123
*95911*

Dunnákat, párnákat 27.000 Ft/kg-ig, hagyatékot, örökséget vásárolok, lomtalanítást
vállalok. 06-30/272-4436
*96139*

Betanított, könnyű fizikai munkalehetőség
1-2-3 műszakos munkarendben! Kaposvár
és 25km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket. Érdeklődni: 06 20 241-9152

211289

Kemény
tűzifa
a Meistro
Lovastanyán

Balatonberénytől-Balatonfenyvesig eladó nyaralót keresek. Tel.: 06-30/3648485

296229
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Hagyaték felvásárlás, régi bútort, dunyhát,
ócskavasat vásárolok, lomtalanítást vállalok. 06-70/310-8045
*95555*

Kombi hűtőszekrény 55.000Ft-ért, fehér
számítógépasztal 7.500Ft; kinyitható heverő
35.000Ftért eladó! Tel.:20/542-9543
*95287*

KÄRCHER gőztisztító 25.00Ft-ért eladó!Tel.:30/753-3994
*94167*

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.

A jól irányzott hirdetés
minden Héten kaposváron
és környékén
28 000 postaládában
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AUTÓ VILÁG
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Sokan nem figyelnek rá a parkolóban:
rendőrségi ügy lehet a vége
n Rengeteg baleset történik a hazai parkolókban,
sokan pedig nem tudják, de az okozott károkat
nem saját zsebből kell kifizetni. Erre való ugyanis
a kötelező biztosítás! Ha már megtörtént a baj, és
nekimentünk valakinek nem érdemes elhagyni a
helyszínt: ez egyfelől nem etikus, másrészt pedig
akár rendőrségen, bíróságon is végződhet a dolog.

autósnak nem lesz gondja
a javíttatással. Nyilván, ha
kárt okozol, akkor a következő évben rosszabb bónuszbesorolásba tesz a biz-

tosítód, de ez csak kis mértékben fogja megdrágítani
a köteleződet.
Ha nekimész valakinek,
érdemes lefotózni a keletke-

zett károkat, nehogy később
többet követeljenek rajtad,
mint a ténylegesen szükséges javítások.
(forrás: penzcentrum.hu)

(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

-15%

ALKATRÉSZRE
- Kedvezmény ha nálunk szerelteti be

289524

ről, de ez a lehető legros�szabb döntés! Az emberileg
is kifogásolható cselekedetet
például egy biztonsági, vagy
térfigyelő kamera is láthatta,
ami alapján könnyen beazonosíthatnak minket - így pedig nagyobb bajba is kerülhetünk. Az ügy vége akár
rendőrségi eljárás, hosszabb
pereskedés is lehet, ez egyik
félnek sem túl jó.
Másrészt nem a saját
költségeiden kell megtéríteni az okozott kárt: pont
az ilyen szituációk miatt is
van kötelező felelősségbizosítás. Igen, a karosszéria
javítása, esetleg fényezése
nem olcsó mulatság, de ha
hagysz egy cetlit a neveddel és az elérhetőségeddel
a kocsin, aminek nekimentél, akkor később a tulajdonossal tudjátok rendezni a
dolgot a biztosítónál. Így
sem neked, sem a másik

234500

A magyarok jó része nem
túl magabiztos a parkolóban. Az Allianz egy korábbi
felméréséből például kiderült, hogy az autó sérülésével járó balesetek mintegy
40 százaléka parkolás közben. Kiderült, tízből nyolc
esetben a parkolóhelyről
való kiálláskor fordul elő a
koccanás, míg az viszonylag ritka a parkolóhelyre beálláskor (16%). Az idősebb,
65 év feletti gépjárművezetők egyharmaddal több
balesetet okoznak parkolás vagy manőverezés közben, mint a 25-64 év közötti vezetők. A káresetek közel fele abból ered, hogy a
sofőrök beletolatnak valakibe a parkolóban.
Ne hagyd el a helyszínt
Ugyan kézenfekvő lehet,
hogy ha nem látta senki a
koccanást, akkor csak simán elhajtunk a helyszín-
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Az én receptem

Levendulás
epergolyó
Hozzávalók:
• 125 g eper
• 125 g túró
• 50 g porcukor
• 25 g olvasztott vaj
• 100 g darált
háztartási keksz
• 1-2 teáskanál
levendulavirág
(elhagyható)
• kókuszreszelék
a forgatáshoz

Elkészítés:
Az eperszemeket mossuk meg és pürésítsük le turmixgép
segítségével (vagy akár villával is összetörhetjük, ha szeretnénk hagyni benne kisebb darabokat). Az eperpüréhez tegyük hozzá a túrót, a porcukrot, az olvasztott vajat, a darált
háztartási kekszet és a levendulavirágot. Egyszerűen gyúrjuk össze a kezünkkel és formázzunk golyókat a masszából.
Ebből az adagból kb. 15 db golyó lesz. Végül forgassuk a
golyókat kókuszreszelékbe vagy olvasztott ét- vagy fehércsokiba.
Gyors sütést kívánok!
Mácsai-Molnár Ágnesnek köszönjük a receptet

Kos
Itt az ideje, hogy az önfeledt öröm és a romantika a hétköznapok során is beköltözzön szerelmi életedbe. Érdemes megismertetned kedvesedet azzal az éneddel,
aki mindig hajlik egy kis szenvedélyre. Ez
segít majd abban is, hogy érzelmileg is
egymásra hangolódhassatok.
Bika
Már régen volt benned ennyi szenvedély,
mint a napokban. Még akkor is kaphatsz
új szerelmi ajánlatokat, ha egyáltalán
nem keresed a kaland lehetőségét. Ebben az esetben érdemes okosan kezelned a helyzetet, ha kihasználod az alkalmi
szex lehetőségét, akkor ne beszélj erről
kedvesednek!
Ikrek
Több lehet a munkád, mint átlagosan,
így megeshet, hogy a napi robot után
hazaérvén, nem tudsz elegendő figyelmet fordítani kedvesedre, pedig igazán
igényelné, hogy legalább beszélgess vele
egy kicsit. Amikor azt tapasztalja, hogy
csak félig-meddig koncentrálsz mondanivalójára, előfordulhat, hogy feladja a
próbálkozást.
Rák
Párkapcsolatod sikamlós talajjá válhat
számodra, hiszen kedvesed eléggé indulatossá válhat. Lehet, hogy semmiségek
miatt provokál veszekedést, s - bár nem
szoktál erre ugrani - most mégis belemész a vitába.
Oroszlán
Nagyon szenvedélyes vagy, - szívesen
újítanád meg szerelmi kapcsolatodat. Úgy
gondolod, hogy több csábítás és izgalom
kellene az életedbe, s meg is teszel mindent, hogy izgalmat vigyél az erotikába.
Szűz
Akkor leszel a legboldogabb kedveseddel,
ha a hétköznapokban tudjátok megtalálni
azokat az örömöket, amelyek mindkettőtöknek érzelmi feltöltődést jelentenek.
Ilyen lehet egy közös vacsora, amelyet
akár magatok is elkészíthettek.

forrás: harmonet.hu
Mérleg
Ideje lenne már felfrissítened a szerelmi
kapcsolatodat, hiszen úgy érzed, hogy
nagyon ellaposodott mostanában. Igaz
lehet, hogy kicsit „unatkozol”, s a szex
sem igazán úgy működik, ahogyan szeretnéd.

Ön dönt: mobilőrület vagy gyermeknevelés?
Egy gyermeknap alkalmából készült friss kutatásban
arra keresték a választ, hogy
mennyire tartják fontosnak
a felnőttek az együtt töltött
minőségi időt a legkisebbekkel. A szülők túlnyomó többsége szerint rossz hatással
van a gyerekekre, ha az okostelefonjaikat nyomkodják a
közösen eltöltött idő alatt.
Mégis rengetegen találkoztak olyan esettel, amikor a
kicsik édesapja vagy édesanyja a készülékével volt elfoglalva a gyermeke helyett.
A gyermeknap alkalmából több mint 1500 résztvevővel készített közvélemény-kutatásában a gyereknevelés és az okostelefonok
közti összefüggésekre próbált rávilágítani.
Kiderült, hogy a válaszadók
90 százaléka szerint rossz hatással van a gyerekekre, ha a
szülők az okostelefonjaikat
nyomkodják, amikor együtt
vannak, és mindössze 7 százalék állította azt, hogy nincs
rájuk különösebb hatással.
Ebből logikusan az következne, hogy a legtöbben elő

sem veszik az okostelefont,
amikor játszótérre mennek,
vagy épp utaznak a gyerekekkel. A válaszolók kétharmada azonban nagyon
gyakran találkozik ilyen
esetekkel, és alig 3 százalék mondta azt, hogy ritkán
szemtanúja hasonlónak. Sőt,
a válaszadók 65 százaléka arról számolt be, hogy 1-2 családtagnál náluk is előfordul,
hogy az összejöveteleken a
készüléke köti le az illetőt.
Arra a kérdésre, hogy
milyen következményei
lehetnek, ha egy szülő so-

kat nyomkodja a telefonját
a gyermeke jelenlétében, a
legtöbben úgy feleltek, kevesebb minőségi időt töltenek elő a családdal, mint
régen, de sokan úgy vélekedtek, hogy a szülők így
lemaradnak a maradandó
élményekről.
A kérdőívet kitöltők kétharmada érezte már úgy,
hogy túl sokat használja az
okostelefonját, egyharmaduk pedig különösen figyel
rá, hogy ne vigye túlzásba a
telefonozást.
(forrás: uzletem.hu)

Skorpió
Különleges szerelmi partnerről álmodozol, akivel a szex is egészen más,
mint eddig. A valóság azonban az, hogy
egy kicsit már beleunhattál a jelenlegi
kapcsolatodba, s az erotika is megszokottá, „lapossá” vált benne. Így marad
az ábrándok világa, - ahhoz túlságosan
is hűséges vagy, hogy titkos viszonyba
bonyolódj.
Nyilas
Most kitölti életedet a mindennapi feladatokkal való küzdelem, ezek maximális
megoldása, a teljesítés „mumusa”. Nem
is igazán vagy ráhangolódva az erotikára,
leginkább egy gyors, ösztönös együttlét
elégíteni ki vágyaidat, ahol nincsenek
kötöttségek, nem kell utána együtt tölteni
az estét.
Bak
Nagyon kiveszi az energiádat a hétköznapok szürkesége, nehezen tudod tartani a
lépést. Mire este haza vonszolod magad,
már csak egy gyors zuhanyra van esély
az alvás előtt. Párod hangot adhat annak,
hogy nem tudsz eleget foglalkozni vele,
nagyon ellaposodott a kapcsolatotok.
Vízöntő
Igaz lehet, hogy kedveseddel nehezen
találod meg közös hangot, gyakran elbeszéltek egymás mellett. Amikor sikerül
megbeszélni a súrlódások okait, akkor
úgy tűnik, hogy megértitek egymás problémáit, de hamarosan újra terítékre kerülnek a feszült témák.
Halak
A hétköznapi gondok meghatározhatják
a mindennapi hangulatodat, s rányomhatják a bélyegüket párkapcsolatodra,
valamint a szexuális életedre is.

295552

HOROSZKÓP

Hölgyvilág
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Egészség

Gyógyító növényeink – Kerti székfű

A kerti székfű különösen a fejfájás, illetve migrén enyhítésében hatékony, ami gyulladáscsökkentő hatásának köszönhető. Egy tanulmány szerint a növény leveleinek
napi szintű fogyasztása segíthet megelőzni a migrén kialakulását. Ha fűszerként
használjuk, mindig a főzés végén keverjük az ételbe, mert a tartós hőhatás miatt
lebomolhatnak a benne található gyulladáscsökkentő anyagok.

196800

Kettes típusú cukorbetegség
n Május közepén az országos programsorozat kaposvári állomásán a 2-es
számú cukorbetegség mielőbbi felismerésére és kezelésére kívánták felhívni
a figyelmet.

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

rés során kiderül, hogy gond
van, először a háziorvost kell
felkeresni, aki tovább tudja
utalni a beteget a megfelelő
szakrendelésre. Az Egyesület minden szerdán 9 és 15
óra között a nyugdíjas szerda
program keretében Kaposváron a Marázplastnál ingyenes
szűrővizsgálatot végez.
Kollár Biró Beáta dietetikus arra hívta fel a figyelmet, hogy főleg a kövér gyerekek között egyre több 2-es
típusú cukorbeteg. Náluk a
legfontosabb, hogy a szülő
ismerje fel, hogy baj van, ha
gyermeke egészségtelenül
túlsúlyos, kövér és forduljon
vele szakemberhez. A túlsúlyosságon kívül figyelmeztető jel lehet, ha a gyermek
nyakán kosznak kinéző folt
található.

hogy miképp is definiálják lágszervezet által közzétett
vagy diagnosztizálják ezt a dokumentum azt is közli,
tünetegyüttest.
hogy a kiégés nevű tünetegyüttes kizárólag munkahelyi jelenség, az élet más
területein hivatalosan nem
használatos a kifejezés.
A WHO szerint a kiégésnek 3 fő tünete ismeretes:
1. az enerváltság vagy kimerültség érzete;
2. a munkától való mentális eltávolodás, a munkahellyel kapcsolatos negatív
A legfrissebb döntés sze- érzések és cinikus hozzáálrint a kiégés, azaz burnout lás megerősödése;
„sikeresen nem kezelt, kró3. a csökkenő hatékonynikus munkahelyi stressz- ság.
(forrás: profession.hu)
ből fakadó szindróma.” A Vi-

Ezredév u. 13.

VÉRADÁS

Telefon: 82 333 060
Rendelési idő: hétköznapokon:

06.03 09:30-12:00
Kaposvár, Somssich P. u. 7.

17.00–7.00, szombat, vasárnap

Tűzoltóság

és ünnepnap: 0.00–24.00

06.04 08:00-15:00

Nagyatád

Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Tallián Andor u. 2/a. Rendelési

Kórház-Vérellátó

idő: hétköznapokon: 15.00–
07.00, hétvégén: szombat

06.05 09:30-12:00

07:00-hétfő 07:00 Telefon:

Kaposvár, Pécsi u. 10-14.

82/504-490, 30/183-5760

Cukorgyár

Gyógyszertári ügyelet

06.05 13:30-16:00
Kaposvár, Baross G. u. 8-10.

Kaposvár

Baross Szőnyegház

Szigethy-Gyula Gyógyszertár

06.06 13:00-16:00

Tallián Gy. u. 20-32.

Kaposvár, Béke u. 28. NAV

Nagyatád

Somogy Megyei Adó- és

Aranyszarvas Gyógyszertár

Vámigazgatósága

Kossuth L. u. 24.
05.31. Péntek 18:00 – 20:00
06.01. Szombat 12:00 – 14:00
06.02. Vasárnap 08:00 – 12:00
06.03. Hétfő 18:00 – 20:00

A jól

irányzott
hirdetés

06.04. Kedd 18:00 – 20:00
06.05. Szerda 18:00 – 20:00
06.06. Csütörtök 18:00 – 20:00
06.07. Péntek 18:00 – 20:00
06.08. Szombat 12:00 – 14:00
06.09. Vasárnap08:00 – 12:00

INGYENES SZŰRÉS
SZÁMÍTÓGÉPES TALPFELMÉRÉS
EGYEDI TALPBETÉT viselésével javulhatnak
vagy teljesen megszűnhetnek a következő panaszok:
lúdtalp • láb fáradékonyság • sarok fájdalom • sarkantyú
haránt süllyedés • hát és derék fájdalom • bütyök • kalapácsujj
Helye és ideje:

GYÓGYLÁBÁSZAT SPECIALISTA CENTRUM KAPOSVÁR,
KOSSUTH LAJOS U. 8. BIRKENSTOCK
JÚNIUS 3., HÉTFŐ, JÚNIUS 5., SZERDA 10:00-18:00 EGYÉNI SZAKELLÁTÁS,
BEJELENTKEZÉS TEL: +36 20 422 7355

296844

mérés, hogy a szervezet jól
dolgozza-e fel a szénhidrátot. Időben orvoshoz jutva
megfelelő kezeléssel, tudatos életmóddal a szövődmények elkerülhetők. Először
az érrendszert támadja a betegség, tönkreteszi a hajszálereket, aminek kapcsán kialakulhat például lábszárfekély,
de károsíthatja a szívet, a szemet és az agyat is. Ha a szű-

Már hivatalos: a kiégés betegség
Évtizedeken keresztül
ment a vita a munkahelyi kiégés jelenségéről: az
Egészségügyi Világszervezet mostantól elismeri a
burnout egészségkárosító
hatását.
Az AFP Hírügynökség
jelentése szerint a munkahelyi kiégés bekerült az
Egészségügyi Világszervezet, a WHO által minősített
egészségügyi rendellenességek közé. Azért érdekes
fejlemény ez, mert egy évtizedek óta folyó szakmai diskurzusra került pont: idáig
a szakértők sem voltak mindig egy véleményen arról,

Fogászati ügyelet
Kaposvár

194005

Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna, a Magyar Cukorbetegek
Kaposvári Egyesületének
elnöke évente 2 alkalommal javasolja a gyors és fájdalommentes szűrésen való
részvételt.
A 2-es típusú cukorbetegségnek nincs tünete, ezért is
nehéz felismerni. Jellemzően
egy másik betegség kapcsán
felmerülő panasz kivizsgálásakor derül fény az érintettségre. A leginkább veszélyeztetettebbek a túlsúlyosok és
azok, akik nagy testsúllyal
születtek. A vércukor mérés
tulajdonképpen anyagcsere

Ügyeletek
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Tovább nőtt Szvoboda
előnye Dalecinben

MOST 30%-KAL OLCSÓBBAN
MEGRENDELHETI!
Minőségi műanyag és fa nyílászárók, ablakok, ajtók,
MOST
MOST
30%-KAL
30%-KALOLCSÓBBAN
OLCSÓBBAN
MEGRENDELHETI!
MEGRENDELHETI!
MOST 30%-KAL
MOST
OLCSÓBBAN
30%-KAL
OLCSÓBBAN
MEGRENDELHETI!
MEGREND
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MOST 30%-KAL OLCSÓBBAN MEGRENDE
Műanyag és alumínum redőnyök.
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CSALÁDI LAPOZÓ
JÚNIUS

Ízelítő a tartalomból
Nyári túrák biciklitúra, bortúra

Úticélok a test és
lélek egészségéért.

Csinosan, divatosan
a forró napokban

296806

Érdekességek a nyári
napfordulóról

INTERJÚK, CIKKEK,
HASZNOS ÖTLETEK

a család minden tagjának
3-99 éves korig
FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Szombathely

Érd
Veszprém

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely

Székesfehérvár

Siófok

Nagykanizsa
Kaposvár

PROGRAMA JÁNLÓ
6 MEGYÉBŐL

Sztárinterjú

Csuja Imrével

A magazinban való megjelenésről, a szabad hirdetési felületekről
hirdetési tanácsadó kollegáink, ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

