
KAPOSVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. június 20., XXIII./24.

Állásajánlatok 
a 2-3-6. oldalon!

A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA: 

2019. június 21 – július 26. 

közötti pénteki napokon

HELYSZÍN: 

Telenor Kaposvár, Fő u. 16.

A promóció további részleteiről 
tájékozódj üzletünkben értékesítő 
kollégáinknál.

Próbáld ki  
szerencsédet
Várunk péntekenként a Telenor  
Kaposvár üzletben
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DIVAT-
BEMUTATÓ
a MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJÁN

2019.06.22. 
18:30
Fő utca, 
Lovász Márta 
szalon előtt

Mindenkit 
szeretettel 
várunk az 
ÚJ KOLLEKCIÓ-val

A bemutató után 
este 11 óráig 
a szalon teljes 
árukészletéből 
kedvezményt 
adunk!
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Nyári 1 fizet 
2-öt kap akció 
a Szuperinfónál!

A Kaposvár és Körzete Szuperinfóba 
június 1. és augusztus 31. között 

minden lakossági apróhirdetését 
egy áráért 2 alkalommal 

jelentetjük meg.
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Letették a naperőmű alapkövét

Az erőmű 130 millió kW energiát termel majd, és 120 ezer tonna 
szén-dioxid kibocsátásától fog mindannyiunkat megkímélni. Az 
alapkőletételén részt vett dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott 
is. Szita Károly, Kaposvár polgármestere hangsúlyozta: a város el-
kötelezett a klímavédelem iránt, amihez ez a beruházás is nagy-
ban hozzá fog járulni. (forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal)
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INGYENES 
PROGRAMOK

A BIOFILTER ZRT. LEPSÉNYI 
TELEPHELYÉRE 

versenyképes fizetéssel 

ANYAGMOZGATÓT 
keres.

Érdeklődését a  
06 30 285 9589 telefonszá-

mon vagy a hr@biofilter.hu 
e-mail címen várjuk.
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Dolgozni vágyó  
öregségi nyugdíjas  

munkavállalókat  
keresünk 

TAKARÍTÓ 
pozícióba Kaposvár  

és környékére. 

Érd: 06-20/285-2509 
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Fényképes önéletrajzot a 
hr@nivovas.hu 

e-mail címre várjuk

SEGÉD-
MUNKÁSOKAT 

KERESÜNK 
azonnali kezdéssel 

Kaposfőre, az utazást biztosítjuk. 
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A Wolf System Kft. állást hirdet:

Műszaki rajzoló
munkakörbe

Elvárás: építőipari végzettség

Érdeklődni: +36 30/ 247-59-20-as 
telefonszámon, vagy küldje 

fényképes önéletrajzát a: 
zoltan.molnar@wolfsystem.hu-ra
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A Wolf System Kft. állást hirdet:

Szak- és/vagy
betanított munkás

munkakörbe

Minimum: „B” kategóriás jogosítvány

Érdeklődni: +36 30/ 239-97-89-es 
telefonszámon, vagy küldje 

fényképes önéletrajzát a: 
tamas.nemeth@wolfsystem.hu-ra
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KAPOSVÁR

Programok
MNL SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

 Június 25, kedd
16:30 Levéltári esték c. előadás-
sorozat
Meiszterics Dorina: A somogyi 
Balaton-part fürdőkultúrája a 20. 
század elején

RIPPL-RÓNAI MÚZEUM
Június 22, szombat
Múzeumok Éjszakája 2019.
17.00 órától Családi programok az 
épület előtt:
Kalandsátor: a tűzoltóság füstsát-
rában kincskeresés
Középkori lőfegyverek mustrája: 
dombóvári és szigetvári hagyo-
mányőrzők kanócos és kovás 
fegyvereinek bemutatója.
Óránként lövés a középkori fegy-
verekkel.
Kardok, pajzsok, buzogányok – 
öltözz be lovagnak!
Kercsó Józsi bácsi kézműves ját-
szóháza.
Múzeumi egyveleg: fémön-
tés, régészkedés, csonttapoga-
tó, deresre húzás, kalodába zárás, 
mosoly, kacagás.

Levéltári címerrajzolás, színezés.
T Ű Z U G R Á S,  21.30 órakor! Köz-
reműködnek a Somogy zenekar 
és a Somogy Együttes táncosai.
Ismeretterjesztő programok az 
épületben
Előadások: (Díszterem, 1. emelet)
18.00 óra: Levéltári előadások: Kiss 
Norbert Péter levéltáros: A szent-
gáloskéri Svastics-sírkápolna tör-
ténete, Jakab Georgina levéltá-
ros: Családtörténeti kutatás a két 
világháború árnyékában
19:00 óra dr. Oborni Teréz tör-
ténész: Erdélyország fejedelmei 
arany- és ezüstpénzeken 
20:00 óra: Varga Máté régész: 
Fényes ezüstök a szőlőben - A csö-
kölyi tallérlelet
21:00 óra Buzár Ágota antropoló-
gus:  A fej nélküli halottak titkai
Családkutatás:
18.00 – 21.00 óra, Kapoli terem 
– Családkutató sarok a MNL 
Somogy Megyei Levéltárának 
munkatársai segítségnyújtásával.
Tárlatvezetések:
19.00 óra - Természettudomá-
nyi kiállítás (1. emelet) Rétisas 
védelem Magyarországon Tartja: 
Körtési Gábor preparátor.
19.30 óra - Természettudomá-
nyi kiállítás (1. emelet) Egzotikus 
rovarok a múzeum gyűjteményé-
ből. Tartja: Schmidt Péter ento-
mológus
20.00 óra – Rippl-Rónai Ödön 
gyűjtemény (2. emelet) Tart-
ja: Géger Melinda művészettör-
ténész.
21:00 óra – Fejedelmi kincsek kiál-
lítás (1. emelet) Tartja: Varga Máté 
régész, numizmata.
22:00 óra - Egy családi krip-
ta titkai kiállítás (1. emelet) Tart-
ja: Buzár Ágota antropológus 
(Magyar Természettudományi 
Múzeum)
23:00 óra – Fejedelmi kincsek kiál-
lítás (1. emelet) Tartja: Varga Máté 
régész, numizmata.

VÁROSLIGET

 Június 21, péntek
17:30 Nemzetközi jóganap

CSÍK FERENC VERSENYUSZODA
Június 26, szerda
18:00 12. Nyári Szinkronúszó Gála

DESEDAI LEVENDULAKERT

 Június 22, szombat
10:00 III. „Szedd magad!” levendu-
laszüret

NAGYATÁD

Programok
VÁROSI KÖNYVTÁR 
GYEREKKÖNYVTÁRA

 Június 21, péntek
10:00-12:00 Kézműves foglalkozás
(Részvételi szándékot előre kérik 
jelezni.)

Kaposi Zoltán történész előadása 
a Czindery családról
WhyNot zenekar műsora
Vadvirág néptánccsoport közre-
működésével Szent Iván éji tűz-
ugrás
játékos feladatok, zseblámpás tár-
latvezetés, hadipark, tűzijáték

NAGYATÁDI KULTURÁLIS 
KÖZPONT

 Június 20, csütörtök
17:00 Frank Eszter kerámiakiállí-
tás megnyitó
A vendégeket köszönti Ormai Ist-
ván, Nagyatád Város Polgármes-
tere.  
A kiállítást megnyitja Colin Foster 
szobrászművész. 
Énekkel és gitárral közreműködik 
Vránics Ildikó. 
A kiállítás 2019. július 7-ig láto-
gatható.

 Június 21, péntek
16:00 Örökmozgós Kerékpáros 
Országjáró programja
A Magyar Rákellenes Liga sport-
programja
Június 23, vasárnap
Mozi Nagyatádon
10:00 Aladdin - 3D 
12:00 Pokémon - Pikachu, a detek-
tív - 3D 
14:00 Rocketman 
16:00 John Wick: 3. felvonás - 
Parabellum 
18:15 Godzilla II – A szörnyek kirá-
lya - 3D 
20:30 Men in Black – Sötét zsaruk 
a Föld körül - 3D

 Június 29, szombat
Nagyatádi Piknik
17:00-19:00 Családi játékok 
darts, ping-pong, kártyajáté-
kok, csocsó, társasjáték, kötélug-
rók, íjászat

NAGYATÁDI VÁROSI MÚZEUM
Június 22, szombat
18:00-24:00 MÚZEUMOK ÉJSZA-
KÁJA 
Programok:
Fabók Marcsi „A székely menyecs-
ke meg az ördög” c. bábszínház
Ferge Béla és zenésztársainak 
különleges koncertje

19:00 Főzőverseny eredményhir-
detése

ZENEPAVILON – SZÉCHENYI 
PARK

 Június 21, péntek
21:00 Zenés Nyári Esték
Mahó Andrea, Egyházi Géza musi-
cal, slágerek előadása
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Karrier-Oktatás

TERMELÉS
Raktáros
Feltételek
• Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés

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.

MINŐSÉG-
BIZTOSÍTÁS
 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.

MŰSZAKI 
RÉSZLEG
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

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

TERMELÉS MŰSZAKI 
RÉSZLEG

MINŐSÉG-
BIZTOSÍTÁS
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Jelentkezz hozzánk Sertéstelepi szakdolgozó  
- gépkezelő munkakörbe! 

MunkavégzéS helye: Bóly Zrt. kaposvári sertéstelepe.

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.

Ha még nem dolgoztál állattenyésztésben, de szívesen kipróbálnád magad; 
Ha elkötelezett, kitartó, és jó munkabíró képességgel rendelkezel:
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GIPSZKARTONOZÁS 
MUNKÁKAT VÁLLALOK

Tel: 30/567-0653

Fal, Födém,  
Csőeltakarások
Tetőtér beépítés 
hőszigeteléssel
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Családi ház építés
Régi épületek külső- 

belső átalakítása  
építési naplóval

Utólagos hőszigetelés
Térkő burkolás

Tel: 30/567-0653 
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KŐMŰVES  
MUNKÁKAT 
VÁLLALOK

Somogy megyei adótraffipax
A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a 25. 
héten fokozottan ellenőrzik a pizzériákat, az ételkiszállítókat és a vendég-
látóhelyeket. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos 
előírások megtartását, valamint foglalkoztatottak bejelentésének szabály-
szerűségét vizsgálják a revizorok.
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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.
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Otthon - Építés - Lakberendezés
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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 2019.06.01–2019.06.30-ig, 

vagy a készlet erejéig tart.

59.990

2299

35%

Egyedi méretű műanyag 
ablakok rendelése  
esetén

kedvezmény!

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

FIGYELEM 
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

Június 25 . kedd - KAPOSVÁR, Széchenyi tér 8.
Hotel Dorottya , Rónai terem, 10.00–15.00 óráig

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

Törtarany: 
briliánssal díszített 

Törtarany: 
9000-22 000 Ft/g.

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

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

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

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Neves festmények. Ezüsttárgyak.

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

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

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 

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

Teljes hagyaték.
Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

Díjtalan kiszállás.
Tel.: 

Teljes hagyaték.
Tel.: 

Teljes hagyaték.
06-70-381-6345
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AJTÓ, ABLAK, REDŐNY, 
RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, 

NAPERNYŐ, SZALAGFÜGGÖNY, 
TÉLIKERT, PALA- ÉS 

LAPOSTETŐK SZIGETELÉSE

Teljes körű lakás- 

és házfelújítás 

GARANCIÁVAL!

Teljes körű 
klimatizálás!

Érdeklődni: 06-30/245-8969
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A felújítási munkálatok 
mindig rengeteg macerával 
járnak: rengeteg pakolás, 
kosz, állandó takarítás, és va-
lami mindig elromlik… Ért-
hető, ha sokszor inkább bele 
sem kezdünk. Néhány mun-
kával azonban akár néhány 
óra alatt elkészülhetünk, és 
nagyon látványosan feldob-
hatjuk velük az otthonunk.

1.Dobd fel a bejáratot!
A bejárati ajtó az első, amit 

mindenki lát, ezért akár rög-
tön valamilyen benyomást is 
kelthetünk vele. Kapjon egy 
új színt – vagy fesd újra a ré-
gi színére! Amíg várod, hogy 
száradjon a festék, elérkezett 
a tökéletes idő arra, hogy ki-

takaríts az ajtód előtt és az 
előszobában. Ha némi plusz 
befektetést tennél, akkor ve-
gyél egy lábtörlőt, amely pasz-
szol az ajtód új színéhez, a 
koronát pedig tedd fel néhány 
újonnan vásárolt növénnyel!

2. Mintha új csempék 
lennének!

Könnyen hozzászokunk 
az elszürkült vagy elsárgult 
fugához, és talán észre sem 
vesszük a repedt szegélyeket. 

Ám mind a kettőt viszonylag 
egyszerűen meg lehet oldani. 
Célzottan tisztítsuk meg a fu-
gát, a szegélyt pedig cseréljük 
le, így konyhánk vagy fürdő-
szobánk olyan lesz, mintha 
új lenne.

3. Új textilek, új dizájn
Valamivel költségesebb, 

de bármikor lecserélhetjük 
az összes textilünket, a dísz-
párnáktól kezdve a függönyö-
kig. Játsszunk a színekkel és 
a stílusokkal!

4. Cseréld le a fogantyúkat!
Állandóan használjuk 

őket, így szinte már észre 
sem vesszük, milyenek. Ve-
gyünk néhány izgalmas, új 

fogantyút, lehet modern, an-
tik, díszes, bohém – mindegy, 
az a lényeg, hogy jó legyen 
ránézni. Ezenkívül elég lesz 
egy csavarhúzó és egy sza-
bad délután.

5. Fess újra bútorokat!
Ha a fogantyúk lecserélé-

se nem elég nagy lépés, ak-
kor fesd át néhány bútoro-

dat, például a szekrényeket. 
Ez több időt vesz igénybe, vi-
szont akik örömüket lelik a 
bútorfestésben, imádni fog-
ják a munkálatokat és az új 
dizájnt is.

6. Legyen egy hangsúlyos 
fal!

Nem kell átfesteni az egész 
szobát – elég, ha egy falat 
hangsúlyossá teszünk a szo-
bában. Új színűre is festhet-
jük, vagy akár tapétát is fel-
rakhatunk. Ha egyszerű és 
gyors megoldást keresünk, 
akkor akár öntapadós tapé-
tát is használhatunk, ezt még 
csak el se ronthatjuk, hiszen 
bármikor újrarakhatjuk.

(forrás: lakaskultura.hu)

Hat felújítási ötlet, amelyekre egy délután is elég
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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.
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GeigerAUTÓÜVEG CENTRUM 
Az ország legnagyobb szervizhálózatának tagja. 

Autóüveg-kereskedelem, 
javítás és csere • Mobil szerviz Mobil szerviz

CASCO-ra akár ingyen!

7400 Kaposvár Kenyérgyári u. 2. • Tel.: 30/748-8466
E-mail: geigerauto@gmail.com

Azonnali helyszíni kárfelvétel önrész átvállalással! Kőfelverődés javítása!
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Több ismertetőjegye alap-
ján azonosítja az autónkat, 
ezzel feleslegessé teszi bár-
milyen mobileszköz haszná-
latát és felgyorsítja a parko-
lás folyamatát egy új magyar 
alkalmazás. Az applikáció 
célja nem kizárólag a legmo-
dernebb parkolási rendszer 
támogatása, hanem minden, 
autóval igénybe vehető szol-
gáltatás automatizálása és 
készpénzmentessé tétele.

270 ezer személygépko-
csit helyeztek forgalomba 
tavaly, így a hazai utakon 
közlekedő autók száma a 
KSH adatai alapján átlépte 
a 3,6 millió. A járművek kö-
zel harmada a Fővárosban 
és vonzáskörzetében kon-
centrálódik, ami hatalmas 
terhet ró a közutakra és a 
parkolókra. A sokszor sza-
bálytalanul parkoló vagy 
épp parkolóhelyet kereső 
autósok miatt állandósul-
tak a torlódások Budapest 
és több megyeszékhely for-
galmasabb útjain.

„A zárt parkolók jobb ki-
használtsága tehermente-
sítheti a forgalmas terüle-
teket. A felhasználók tájé-
koztatásával és a parkolás 
kényelmesebbé tételével 
szeretnénk megmutatni, ho-
gyan lehet biztonságosan és 
stresszmentesen parkolni” – 
mondta el egy szakmai kon-
ferencián Dubitz András, a 
Sparking alapítója.

Az egyre kevesebb he-
lyért és azok minél haté-
konyabb kihasználásáért 
folyó verseny új megoldá-
sokat hív életre. Ilyen meg-
oldás a Sparking applikáció, 
ami nem csak megmutatja 
az országszerte 600 hely-
színen elérhető szabad par-
kolóhelyeket, de automati-
zált rendszerén keresztül 
érintésmentesen, mobil-
készülék nélkül lehet vele 
parkolni.

Hol fizethetünk majd az 
autónkkal?

A Sparking alkalmazás és 
a parkolókba telepített ka-

merarendszer érkezéskor és 
távozáskor 30 pont alapján 
azonosítja az autót. A fel-
használó egyszeri regisztrá-
ció után csak annyit érzékel 
parkoláskor, hogy a sorom-
pók automatikusan ki- és be-
engedik, nem kell a fizetés 
miatt megállnia sehol.

Igény esetén pedig az 
applikáció a számára kije-
lölt helyre kíséri vagy eliga-
zítja, ha egy irodaház vagy 
bevásárlóközpont parkoló-
jába érkezik. „Folyamato-
san keressük az újabb fel-
használási módokat, egyez-
tetünk autós gyorsétter-
mekkel, autómosókkal, 
bevásárlóközpontokkal és 
irodaházakkal” – osztotta 
meg az applikációban rejlő 
lehetőségeket Dubitz And-
rás. A rendszer a meglévő 
infrastuktúrára települ rá 
és az eddigi tapasztalatok 
alapján akár többszörösé-
re is növelheti a parkoló 
kihasználtságát.

(forrás: autoblog.hu)

n A magyarok közel kétharmada szívesen váltana elekt-
romos autóra kedvező ajánlat esetén, de önvezető autót 
elérhető áron sem vennének – egy friss felmérés szerint.

A magyarok közel kéthar-
mada szívesen váltana elekt-
romos autóra egy kedvező 
ajánlat esetén – derül ki az EY 
megbízásából 500 hazai autó-
vezető körében készült felmé-
résből. A válaszadók harmada 
biztos benne, hogy 15 éven 
belül elterjednek az önvezető 
autók, többségük azonban so-
ha nem gondolkodna el ilyen 
típusú gépjármű vásárlásán. 

Kedvező ajánlat esetén a 
magyar autóvezetők csak-
nem 60 százaléka elgondol-
kodna elektromos vagy tölt-
hető hibrid autó vásárlásán, 9 
százalékuk pedig a költségek-
től függetlenül is azt tervezi, 

hogy ilyen típusú gépjármű-
re vált a jövőben – az EY és az 
Ipsos Zrt. felmérése szerint. 
A megkérdezetteket elsősor-
ban a vásárlási ár (40%) és az 
egy töltéssel megtehető túl rö-
vid távolság (28%) tántorítja 
el attól, hogy fenntarthatóbb 
autóra váltson. Mindössze a 
válaszadók 35 százaléka tart-
ja indokoltnak, hogy az ala-
csonyabb fenntartási költsé-
gek miatt többet fizessen egy 
elektromos meghajtású autó-
ért, mint egy hagyományos 
dízel vagy benzinmotorosért. 

„A hazai vásárlók egyre tu-
datosabbak, amit csak erő-
síteni fog az új közlekedési 

megoldások még szélesebb 
körű elterjedése, mint példá-
ul az autómegosztás vagy a 
perc alapú autókölcsönzés” 
– emelte ki Demeter Ákos, 
az EY Tanácsadási Üzletá-
gának Partnere. „Átlagosan 
egy autót idejének mindösz-

sze öt százalékában haszná-
lunk ki. A következő generá-
ció számára már természe-
tes lesz, hogy ha el szeret-
ne jutni egyik helyről a má-
sikra, számtalan kedvezőbb 
lehetőség közül választhat, 
mint például egy új vagy 

akár használt autó vásárlása” 
– tette hozzá a szakember. 
Demeter Ákos szerint erre a 
változásra a kereskedőknek 
is fel kell készülniük, akik-
nek az új autók eladásából 
egyre kevesebb nyereségük 
lesz, ezért új területekre kell 
belépniük, hogy fenn tudják 
tartani növekedésüket.

A megkérdezettek közel 
harmada biztos benne, hogy 
10-15 éven belül Magyaror-
szágon is elterjednek az ön-
vezető autók. Komolyabban 
azonban csak a fiatalabb kor-
osztály (20-29 év) venné fon-
tolóra, hogy ilyen típusú jár-
műre váltson. A rutinosabb 
sofőrök mintegy 60 száza-
léka soha még csak el sem 
gondolkodna rajta, hogy ön-
vezető autót vegyen.

(forrás: autoblog.hu)

Elérhető áron szívesen váltanának  
elektromos autóra a magyarok

Ezzel az alkalmazással készpénz és  
mobil nélkül parkolhatunk
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Új Címünk:
7400 kaposvár,
Zárda utCa 22.
+36 20 438 7835
+36 70 605 7749
+36 20 340 7026

www.mbk-home.hu
Eladó InGatLanokat
keresünk falvakban,
az új családtámogatási
rendszerre jogosult
ügyfeleink számára!
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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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UNISZOLG 2002 BT.
Tel.: 30/348-0129, 20/234-5516

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS
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VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉG
SZENZOR ÖSSZESZERELŐI pozíció

Bérezés nettó 170.000 Ft-tól
Kedvezményes étkezési lehetőség!
INGYENES SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK!
06/20/240 54 49 • www.pannonjob.hu
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INGATLAN

Desedán 2 szintes, cserépkályha fűtéssel  
téliesített családi, rendezett udvarral eladó! 
Ár:15MFt Tel.:30/389-4739

*98757*

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 felújításra szoruló családi ház Ka-
posváron, akár két család részére is! Irá-
nyár:18,3MFt Tel.:70/311-3960

*00414*

Észak-Nyugai városrészen 184nm-es. 
5 szoba nappalis, cirkós, vegyes tüzelé-
sű kazánnal, melléképülettel, családi ház 
eladó! Telek 600nm-es telekel. Ár:24MFt 
Tel.:30/389-4739

*89305*

Hetes 120 nm-es 5 szobás családiház  11,9 
M 20/ 985-7871

*03512*

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*

Kaposmérő 100 nm-es 3 szobás családi-
ház  13,8 M 70/389-8257

*03509*

Kaposvár Donneri városrészben nagymé-
retű családi ház eladó. Vendégház, és pan-
zió kialakítására is alkalmas. Befektetők je-
lentkezését várjuk!  Iár:39,8Mft Tel:06 70 
605 7749

*96026*

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

*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*

Kaposvárhoz közeli kis családiház el-
adó, vagy elcserélhető. Felújításra szorul. 
Iá:5,5MFT. Tel:20/213-9654

*03226*

Kaposváron Donneri városrészen, 300nm-
es, 2 szintes, 5 szobás családi ház, 40nm-
es orvosi rendelővel, beépített bútorral, 
5nm-es váróval, vízórával, külön bejárttal, 
WC-vel. 50nm-es parkettás nappalival és 
pihenővel, plusz garázzsal elektromos aj-
tóval, külön bejárattal. A ház 10cm szige-
teléssel, új hőszigetelt fa nyílászárókkal. A 
ház kondenzációs kazánnal fűthető. A telek 
500nm-er, az udvarba kerti tároló található. 
Irányár:49,850M Ft. Tel.:30/389-4739

*89306*

Kaposváron, Donneri városrészen, 
60nm-es, 2 szobás jó állapotú csalá-
di ház, 3600nm-es telekkel, gazdálkodás-
ra alkalmas családi ház eladó! Ár:15,8MFt 
Tel.:30/389-4739

*89292*

Kaposváron Kunffy utcában, 130nm-es, 3 
szobás nappali, tágas konyha étkezős, cir-
kós és vegyes tüzelésű családi ház, garázs-
zsal, műhellyel + 408nm-es telekkel eladó! 
21,8MFt Tel.:30/389-4739

*89300*

Kaposváron Petőfi u 55nm-es 4.emeleti 2 
szobás lakás 12,5 m  20/985-7871

*03502*

Kaposváron 42nm-es, 4-ik emeleti, 1,5 
szobás, igényesen felújított, hőfokszabály-
zós, lakás eladó! Tel.:14,5MFt Tel.:30/389-
4739

*94573*

Kaposváron 49nm-es, 2-ik emeleti, 1+2 
félszobás, tégla, gázos, erkélyes lakás el-
adó! Ár:11,8MFt Tel.:30/389-4739

*03697*

Kaposváron 51nm-es, földszinti 2 szo-
bás, tégla, gázos, felújítandó lakás eladó! 
Ár:12MFt Tel.:30/389-4739

*03695*

Kaposváron 67nm-es első emeleti, 3 szo-
bás, tégla-gázos, felújított fürdőszobás, 
új konyhabútorral lakás eladó! Ár:17MFt 
Tel.:30/389-4739

*94569*

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

*96045*

Mesztegnyőn 25 km-re a Balatontól 80 
nm-es 3 szobás családi áz  8,9 M  30/713-
2942

*03518*

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

*96053*

Siófok belváros 55 nm-es  2 szobás pano-
rámás  22,5 M  20/ 985-7871

*03506*

Taszáron 155 nm-es kétszintes 2 erkélyes 
3+ 3 fél szobás lakás 26 m 70/ 389-8257

*03504*

Tisztviselőtelepen Kaposváron  180 nm-
es 4 szobás családiház 41.9 M  70/389-
8257

*03501*

Újépítésű lakás Kaposváron a Kecelhegyen 
liftes ház 4.emeletén 103 nm-es  3+2 1/2 
szoba 27nm erkély 45,5 M 70/ 389-8257

*03498*

Zselicszentpál családi ház 100 nm-es, 
3 szobás nagy telekkel. 10.99 M  20/985-
7871

*03497*

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*

Fonyódi hegyen építési telek 1560 nm tár-
sasház építésére is.13.8 M 70/389-8257

*03500*

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

*96040*

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

*96041*

GARÁZS

Kaposváron a Virág utcában, 19,5nm-
es, új ház alatt teremgarázs eladó! 1,4MFt 
Tel.:30/389-4739

*89298*

ÜZLET, IRODA

Kaposváron, Fő utcán, 20nm-es, jól mű-
ködő virágüzlet eladó! Ár:10,5MFt Valamint 
hozzá tartozó 55nm-es, földszinti 2 szo-
bás, tégla, gázkonvektoros lakás eladó! Ár: 
11,5MFt Tel.:30/389-4739

*03702*

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

*96028*

GÉP- SZERSZÁM

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

*97927*

JÁRMÛ

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

*97919*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*92093*

Bontásra váró épületek bontását, stb. vál-
laljuk igény szerint. Tel.: 20/414-4603

*02518*

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

*67596*

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

*03204*

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

*46949*

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

*97924*

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

*98624*

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*

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.)

*97914*

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.)

*97915*

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA

Megbízható sofőrt keresek hosszútávra! 
Tel.:30/289-2280

*02267*

MUNKAHELYET KERES

Gyermekfelügyeletet, vagy kutyasétálta-
tást vállalnék! Tel.:20/359-4138

*01636*

TÁRSKERESÉS

70 éves hölgy társat keres. Tel: 30/987-
2432

*02900*

SZABADIDÕ, ÜDÜLÉS

Balatonmáriafürdőn, jól felszerelt családi 
nyaraló, lefoglalhatóan kiadó! Tel.:30/507-
7075

*00241*

VEGYES

Bontott tégla ingyen elvihető! Tel.:20/392-
4916

*01716*

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

*03195*

Hagyaték felvásárlás, régi bútort, dunyhát, 
ócskavasat vásárolok, lomtalanítást válla-
lok. 06-70/310-8045

*95555*

Szivargyújtós, autós hűtőtáska eladó 
Kaposváron. 230V-vel is működik. irá-
nyár:8.000Ft Tel.:20/522-9639

*03609*

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.

Összeszerelőket keresünk ingyenes szál-
lással Veszprémbe! Nettó 170.000 Ft +bó-
nuszok! +36202405449 Pannonjob Kft

*01232*
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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.
06.20. Csütörtök 18:00 – 20:00
06.21. Péntek  18:00 – 20:00
06.22. Szombat 12:00 – 14:00
06.23. Vasárnap 08:00 – 12:00
Aranyszarvas Gyógyszertár
Kossuth L. u. 24.
06.24. Hétfő  18:00 – 20:00
06.25. Kedd  18:00 – 20:00
06.26. Szerda  18:00 – 20:00
06.27. Csütörtök 18:00 – 20:00
06.28. Péntek  18:00 – 20:00
06.29. Szombat 12:00 – 14:00
06.30. Vasárnap 08:00 – 12:00

VÉRADÁS
06.21. 10:00-14:00  

Kaposvár, Izzó u. 3. VIDEOTON 

Elektro-PLAST Kft.

06.25. 08:00-15:00  

Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 

Kórház-Vérellátó

06.26. 09:00-12:00  
Kaposvár Füredi u. 180. KAPOS 

VOLÁN Zrt.

06.27. 15:00-16:30  
Kaposvár-Toponár, Mikes K. u. 45. 

Művelődési Ház

Ingyenes ortopédIaI számítógépes
talpfelmérés
lúdtalp • láb fáradékonyság • sarok fájdalom • sarkantyú

hhharánt süllyedés • hát és derék fájdalom • bütyök • kalapácsujj

I n g y e n e s s z Ű r Ő n a p o K J Ú n I U s B a n !

egyeditalpbetet.batz.hu

ta
egyedI talpBetét viselésével javulhatnak

vvvagy teljesen megszűnhetnek a következő panaszok:

30
40

21

egyénI szaKellátás • gyógyláBász specIalIsta
gyógylábászat specialista centrumKaposvár, Kossuth lajos utca 8. Birkenstock
Szűrési napok: hétfő, szerda 10:00-18:00 • Bejelentkezés tel:+36 20 422 7355

gyógylábászat specialista Birkenstock Berkemann centrum sopron

48-as Ifjúság útja 46. (Füredi csomópont)  
Tel.: 82/310-721 Web: szemoptikakaposvar.hu
Nyitvatartás: H-P: 9:00-12:30; H-Cs: 14:00-17:00 

Teljes körű szemvizsgálat  
szemüveghez, kontaktlencséhez.  

Folyamatos orvosi jelenlét és rendszeresen 
frissülő szemüvegkeret kollekció.

Orvosaink: Dr. Bazsika Mária,  
Dr. Laskai Ilona

30%
40%
50%

25
17

19

3 éjszaka

20 000 Ft*

4 éjszaka

25 000 Ft*

2019. 07. 14 – 07. 31.
Tartalma:
korlátlan büféreggeli,
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan
szaunahasználat
*Az IFA mértéke 18 év felett 
500.- Ft/fő/éj

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN

30
02

82
19

40
05

n Szeretjük a forróságban a hűvöset, sokan nem 
tudnak aludni, dolgozni a meleg helyiségben. A klí-
maberendezések azonban komoly veszélyeket rejt-
hetnek magukban.

Jobb az általános közérze-
tünk, koncentráló képessé-
günk a munkában, ha nyá-
ron, nagy melegben hűtött 
helyiségben tartózkodunk. 
Ilyen módon kellemesebb az 
otthon eltöltött idő, és pihen-
tetőbb lehet az alvás is. Az 
autóban a légkondicionált 
utastér a nagy nyári mele-
gekben biztonságosabbá te-
szi a vezetést, élvezhetőbbé 
az utazást. Előnyei mellett 
azonban a nem megfelelő-
en karbantartott klíma az 

autókban, az irodákban, kö-
zösségi terekben és ottho-
nunkban is komoly veszé-
lyeket rejthet magában.

A klímaberendezésben, a 
szellőzőrendszerben, a szű-
rőkön és a légkezelő gépek-
ben valamint a légcsatorná-
ban felhalmozódott porban 
különböző mikroorganiz-
musok (baktériumok, gom-
bák) telepedhetnek meg, 
melyek a használat során 
bekerülnek a belső térbe, 
az utastérbe és különböző 

megbetegedéseket (allergia, 
asztma) okozhatnak.

A klimatizált helyiség le-
vegője néha túl száraz, mely 
szintén légzőszervi pana-
szokat, illetve a szem, a to-
rok és az orr nyálkahártyá-
jának, illetve bőrünk kiszá-
radását okozhatja.

Ha a hideg levegő közvet-
lenül ér minket, megfázá-
sos tünetek jelentkezhetnek, 
ízületi fájdalmak és gyul-
ladások is kialakulhatnak.

Különösen a gyerme-
kek, kismamák, idősek 
és valamilyen légzőszer-
vi megbetegedésben, aller-
giában szenvedők lehet-
nek ebben a tekintetben a 
legérzékenyebbek.

A gépkocsiban működte-
tett légkondicionálóval kap-
csolatban javasoljuk a külső 
hőmérsékletnél maximum 
6-8°C-kal hidegebbre állíta-
ni a klímát, hogy az autóból 
kiszállva a hőmérsékletkü-
lönbség ne legyen megterhelő 
az emberi szervezet számára.

A meghűlés, az ízületi 
panaszok elkerülése érde-
kében a hűvös légáramot 
ne irányítsuk közvetlenül 
magunkra.

(forrás: hazipatika.com)

Hogyan használjuk helyesen a klímát?

n A húszas éveink végétől óhatatlanul is egyre több 
a lábpanaszunk. A fájdalom arra sarkall, hogy keres-
sünk kényelmes lábbelit: lapos papucsot, balerinaci-
pőt, műanyag klumpát, tornacipőt. Ezekkel azonban lá-
bunknak hosszú távon többet ártunk, mint használunk.

A fájdalom arra sarkall, 
hogy kényelmes lábbelit 
keressünk: nyáron legin-
kább papucsot, ruganyos 
műanyag klumpát, tornaci-
pőt. Pedig ezzel csak ártunk 
a lábunknak: akárcsak a tű-
sarkúban, a lapos cipőben 
is kialakulhat kényszeres 
lábtartás.

Akinek kezdődő lúdtalpa 
van, annak lapos papucsban 
jobban bebukik a bokája, et-
től elfordul a térde, emiatt 
kitolja a csípőjét, és azt kom-
penzálja a derekából - úgy-
hogy a végén fáj a bokája, 
a térde, a csípője, a dereka.

A nyári magassarkú szan-
dálok sem lábbarát visele-
tek, nők esetében egyébként 
is a 4-5 centiméternél maga-

sabb sarkú cipők okozzák a 
legtöbb lábgondot. Instabillá 
teszik ugyanis a bokát, ami-
től az ínszalagok megnyúl-
nak, kevésbé kontrollálható 
a mozgás, ebből adódóan pe-
dig felgyorsulnak a kopásos 
tünetek, megsüllyed a bolto-
zatos szerkezet. Ez túlterhe-
li az előláb (a lábfej lábujjak 
felőli fele) csontjait, ezért a 
lábközépi terület fájni kezd.

A nyári divatlábbelikk-
el a másik alapvető problé-
ma, hogy legtöbbször olcsó 
anyagból, szellőzésmentes 
műanyagból vagy műszálas 
kelméből, rossz minőségben 
készülnek. Az egészséges 
láb járás közben izzad, amit 
a bőrünk elpárologtatna, ám 
a műanyag lábbeliben - le-
gyen azon bármennyi lyuk 
- erre képtelen.

(forrás: origo.hu)

Gondoskodjunk lábunk egészségéről nyáron is!
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Az én receptem

Ha az Önök munkahelyén is van egy 

ügyeletes, aki a csapat önkéntes 

gasztronómiai felelőse, szívesen várjuk a 

bemutatását. Fényképeket és recepteket is 

lehet küldeni a kaposvar@szuperinfo.hu-ra, 

vagy szerkesztőségünkbe: 

Kaposvár, Fő utca 12.

Küldje be Ön is  

a receptjét!

Epres lepény  
leveles tésztából
HOZZÁVALóK:

1 csomag leveles tészta
125 g krémsajt
50 g porcukor
fél teáskanál fahéj
kb. 100 g eper 
1 darab kissé felvert tojás
barna cukor a szóráshoz

Mácsai-Molnár Ágnesnek köszönjük a receptet

ELKÉSZÍTÉS:

Először az epret megmossuk és hosszanti 
irányban 3-4- szeletre vágjuk. Majd a krém-
sajtot összekeverjük a porcukorral és a fa-
héjjal. A friss leveles tésztát kicsomagoljuk, 
kitekerjük és egy nagy tepsibe helyezzük 
sütőpapírral együtt. A krémet úgy kenjük a 
tésztára, hogy a szélei üresen maradjanak 
kb. 3 cm szélességben. A krémre helyezzük 
az eperszeleteket. A tészta üres részeit fel-
hajtjuk és a megkenjük kissé felvert tojással, 
megszórjuk barna cukorral.
Előmelegített sütőben, 200 fokon kb. 15-20 
percig sütjük.
Tálalhatjuk porcukorral vagy friss mentale-
véllel.

Gyors sütést kívánok!

˝ ˝A HÁZIASSZONYOK

DISNEYLANDJE

KAPOSVÁR, RAKTÁR U. 2.

Arculati�kézikönyv

Arculati�alapelemekre,�ügyviteli�elemekre,
külsõ�megjelenésre�és�a�személyes�eladás

eszközeire�vonatkozó�elõírások

Készítette:
Mátrix�Marketing�Mûhely

2009.

MARÁZPLAST

háztartási�cikk�nagykereskedelem
FISKARS – nemcsak az eszünk vág

A FÜREDI ÚT ÉS A 
RAKTÁR UTCA SARKÁN

Olló gyermek, 13 cm-es 
Méhecske

Classic általános olló 
21 cm 

Functional Form 
hámozó Y  

Essential konyhai kés 
21 cm 

Kerti és horgászkés

Classic általános és 
varróolló készlet 

Functional Form kézi 
reszelő, ujjvédő

990 Ft

5990 Ft

2490 Ft

9990 Ft
6390 Ft

4290 Ft

3190 Ft

3590 Ft

Essential Roll-Sharp 
görgős késélező

Essential 
húsklopfoló fém

Essential fenőacél 

3990 Ft

4290 Ft

30
27

95


