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öltönyök, ingek,
sportos férfi slim
nadrágok nagy
választékban kaphatók!

2019. július 29., hétfő

A KVGY Kft. álláshiretéseit
lapunk 5. oldalán találja!

az Azúr Divatban
(Kaposvár,
Teleki u. 11.) és
az Ágnes Szalonban
(Somogy üzletsor).

KAPOSVÁR, Baross G. u. 8-10. T.: 82/511-015
Nyitva: h.–p. 8.30–17.30, szo.: 8.30–12.00

info@barossaruhaz.hu
www.barossaruhaz.hu
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ÓZONOS AUTÓKLÍMA
- TISZTÍTÁS,
FERTÕTLENÍTÉS

4500 Ft-tól!

•Alvázmosás •Kárpittisztítás
•Gumicsere
•Waxolás

AUTÓKOZMETIKA
KAPOSVÁR, Kond vezér u. 5.
Tel.: 82/526-115
30/209-8405
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KAPOSVÁRON INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
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A Kaposvár és környéke Szuperinfó és a Somogy Megyei Grátisz ingyenes hirdetési újságok 2019. július 29-től (mai naptól) egyesültek. A jövőben a megszokott formában
hetente, hétfői megjelenéssel keressék a
Kaposvári Grátisz–Szuperinfó nevű összevont kiadványt.
A lakossági hirdetések feladását
a továbbiakban
a Somogyi Hírlap ügyfélszolgálatán,
Kaposvár, Kontrássy utca 2/a.
szám alatt várjuk.
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Kedves Olvasónk!
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KULTÚRA

A KOMETA 99 Zrt. az olasz családi hagyományokat és a magyar kollégák szaktudását ötvözve meghatározó szereplője a magyar húsiparnak. A Kemencés sülteknek, Mindennap
Finom termékcsaládnak és még sok más ízletes terméknek otthont adó vállalatunk termékeivel
a világ 42 országában van jelen. Cégünk több, mint 700 főt foglalkoztat. A kiváló minőségű termékek gyártását folyamatos fejlesztésekkel biztosítja a cég. A fejlesztések és a fenntarthatóság
biztosítására, a műszaki terület csapatának bővítésére keressük leendő kollégánkat.

Ha szeretnél részt a műszaki terület munkájában, csatlakozz hozzánk

Villamosmérnök
munkakörben.
Ezek a feladatok várnak az új kollégánkra, aki Te is lehetsz:
• Karbantartói, gépbeállítói feladatok elvégzése
• Részvétel a műszaki fejlesztésekben
Te vagy az ideális jelölt, ha rendelkezel az alábbi ismeretekkel/készségekkel:
• Villamosmérnöki (erősáramú vagy gyengeáramú) végzettséggel
• PLC programozási jártassággal
• Hidraulikai, pneumatikai ismeretekkel
• Precíz, dinamikus, lendületes személyiség vagy
Mindezt hol?
• Kométa - Kaposvári székhelyén
Munkádért cserébe ezt nyújtjuk:
• Meghatározó húsipari cég stabil nagyvállalati háttere
• Szakmai fejlődési lehetőségek
• Rajtad is áll, hogy mennyit fogsz keresni: releváns tapasztalatodon alapuló juttatási csomag
• Valódi ráhatásod lehet egy folyamatosan fejlődő cég működésére

Ha azt gondolod, hogy a fentiek alapján szívesen dolgoznál velünk,
akkor jelentkezz e-mail-ben, egy fényképes önéletrajz becsatolásával: toborzas@kometa.hu
KOMETA 99 ZRT. HR IRODA • 7400 KAPOSVÁR, PÉCSI UTCA 67-69.

Képregénnyel
fogható meg a
gyermek figyelme
Év közben kevesebb idő jut az
olvasásra, pedig sokak képzeletbeli könyvlistája hosszúra
nyúlik. Mint ahogy arról a Somogyi Hírlap is beszámolt nemrég, többen is a nyári időszakban, a szabadság alatt igyekeznek kipipálni néhány tételt ezen
a listán. Aki viszont gyermeke
figyelmét irányítaná az olvasásra, szem előtt kell tartania a fiatalok körében megváltozott szokásokat is. Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke
jó ideje hangsúlyozza: az olvasásnak élményt kell jelentenie.
– A legfontosabb, hogy a gyermek érdeklődésével összhangban válasszanak a szülők könyvet a szünidőre, s azt adják a fiatal kezébe – mondta a kaposvári olvasáskutató. – De nem kell
megjutalmazni azért, ha végigolvasta a művet, hiszen akkor
küzdelemként éli meg a tevékenységet, s nem örömteli elfoglaltságként tekint arra. A jó
könyvválasztáson túl annyit tehet a szülő, hogy példát mutat, s
nem az okostelefonját nyomkodja a nyaralás alatt. Előveheti a
saját kedvenc műveit, s ha talál

a Somogy megyei hírportál | www.sonline.hu

benne egy jó részt, felolvashatja
azt a gyermekének.
Gombos Péter szerint a könyv
témájú internetes közösségi oldalak is jó eszközként szolgálhatnak az olvasás népszerűsítésére, ahol a fiatalok a művekhez
kapcsolódóan ajánlhatnak egymásnak építő jellegű kihívásokat. Például, hogy ki tud három
adott témájú könyvet elolvasni,
mondjuk két alatt. De nem árt
észben tartani azt is, hogy a fiatalok szívesen olvasnak ma sorozatokat, s a képregény is reneszánszát éli. Ezek a műfajok is
segíthetnek az olvasás megszerettetésében Gombos Péter szerint, feltéve, ha minőségi művet
kapnak kezükbe a fiatalok. Be
kell látni azt is, hogy egyre többen olvasnak ma már az okostelefonjukon. A szakember arra
figyelmeztetett: ha már nem papíralapon olvas valaki, tegye azt
inkább speciális e-olvasón, már
csak egészségügyi megfontolásból is. Az e-tintás technológia
nem rontja a szemet, az okostelefonnál viszont nem ezt a technológiát használják.
Gy. Zs.
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Gyorsan terjednek a baktériumok, fontos, hogy megfelelően hűtsük az élelmiszereket

Jó közérzetünk egyik kulcsa a menüválasztás
Sokan felsóhajtanak a nyáron,
hogy kevésbé van étvágyuk, nehezebben emésztik meg az ételeket, mint máskor. A szakember szerint érdemes észben tartani, hogy a melegben egy kicsit
másképp működik a szervezet.
Éppen ezért kell alaposan megválogatni, mi kerül a tányérra.
Sokat tehetünk ezzel közérzetünkért.
Jól esik a tojás és a szalonna reggelire, ám aligha kifizetődő efféle nehéz ételekkel bombázni szervezetünket nyáron is.
Heszberger Edina, kaposvári dietetikus és táplálkozásszakértő
szerint a túl zsíros ételeket nehezebben emészti meg a szervezet a meleg napok idején. Általánosságban elmondható, hogy in-

kább a szénhidráttípusú ételekre
érdemes koncentrálni ilyenkor,
a szervezet szénhidrát igénye is
magasabb ebben az időszakban.
Okos döntés, ha minél több tésztaféle és gyümölcs kerül a tányérokra, az idényjellegű zöldségekkel együtt. Jó választás lehet akár
egy-egy turmix is, joghurttal elkészítve, s vízzel felhigítva. Aki
teheti, bátran fogyaszthat például dinnyét is, hiszen nem csak
kiváló szomjoltó, de értékes ásványi anyagokkal van tele. Természetesen nem mindenkire maradéktalanul igazak az előbbiek
a szakértő szerint. Meg kell különböztetni a fehérje- és szénhidráttípusú embereket, hiszen nem
mindenki szervezete tolerálja
egyformában a fehérjében vagy

a szénhidrátban gazdag élelmiszereket. Ha valaki tudja magáról, hogy melyik típusba tartozik, annak megfelelően érdemes
étkezni a nyáron is.
Örök kérdés persze az is, hogyan érdemes tárolni a melegben a különféle élelmiszereket. A
dietetikus szerint ideális, ha nulla és négy Celsius-fok között üzemel a hűtőszekrény. Fontos, hogy
az ételek mihamarabb hűtőbe
kerüljenek, hiszen a melegben a
molyok, a gombák, s a baktériumok is gyorsabban szaporodnak,
melynek révén hamarabb megromolhat az élelmiszer. Akinek
nincs hűvösebb kamrája a hűtő mellett, jól teszi, ha nem vásárolja túl magát élelmiszerekből a
nyáron.
Gy. Zs.

$7DPiVL+~V.IWIHOYpWHOWKLUGHWDN|YHWNH]ŊSR]tFLyNED
A KaposPlast műanyagipari K . Európa vezető kefeipari szálgyártója,
amely 1949 óta üzemel, azonnali kezdéssel keres hosszútávra munkatársakat a következő pozíciókra:

12 órás munkarendben (3 nap munka, 3 nap pihenő) lévő pozíciók:
• Operátor (minimum 8 általános iskolai végze ség)

MŰSZAKI RÉSZLEG
MECHANIKUS KARBANTARTÓ
Feltételek:
• Szakirányú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
• Karbantartással kapcsolatos tapasztalat

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

AWI HEGESZTŐ MUNKAKÖRBE
Feltételek:
• Szakirányú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
• Savállóval való hegesztési gyakorlat
• Karbantartással kapcsolatos tapasztalat
• Élelmiszeriparban 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.

TERMELÉS
RAKTÁROS MUNKAKÖRBE
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@premiumbacon.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 MUNKAKÖRBE
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.

$PLWNtQiOXQN
• 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

• Műszerész (elektroműszerész végze séggel)
• Gépbeállító – lakatos (akár pályakezdő)
• Gépbeállító – szerszámos (szakmunkás végze ség előny)
Amit biztosítunk:
• előrelépés lehetősége
• a munkában eltöltö idő után növekvő bér (sávos bérrendszer)
• többlet munkavállalás átlag fele ju atás
• vidékieknek utazási költségtérítés
• kiemelt műszakpótlék
• bérelőleg
• 3 ledolgozo munkanap után 4. munkanap ﬁzetés
Ha Ön is szeretne munkatársunk lenni, nincs más dolga, mint jelentkezni
az alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail: antus.kata@kaposplast.hu vagy info@kaposplast.hu
Postai úton: Kaposplast Műanyagipari K . 7400 Kaposvár, Szigetvári utca 59.
Telefon: Antus Kata +36-70/372-0490
Leadhatja önéletrajzát személyesen a portán! (Kaposrét sor felől)

Felvételi minden héten kedden 8.00 órakor!

A KaposPlast műanyagipari K . Európa vezető kefeipari szálgyártója,
amely 1949 óta üzemel, azonnali kezdéssel keres hosszútávra munkatársat a következő pozícióra:

műanyagipari fejlesztőmérnök
Amit biztosítunk:
• versenyképes ﬁzetés
• részvétel fejlesztési projektekben
• folyamatos szakmai fejlődés és sikerek
• közvetlen kollégák, jó hangulat, nyito ság
• vidékieknek utazási költségtérítés
• bérelőleg
• képzések
• igény esetén szállás
Elvárásaink:
• felsőfokú műanyagipari vagy vegyi mérnöki végze ség
• csapatmunkára terme ség
• jó kommunikációs képesség és kezdeményezőkészség
• eredményorientált gondolkodás
• nyito ság új technológiákra
• krea v, célorientált, rendszerszemléletű gondolkozás
• precíz, strukturált, önálló munkavégzés
• hasonló munkakörben szerze tapasztalat: min 3 év
• angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
Ön szerint beleillene egy ilyen csapatba?
Ha szeretne munkatársunk lenni, nincs más dolga, mint jelentkezni az alábbi
elérhetőségek egyikén:
E-mail: antus.kata@kaposplast.hu vagy info@kaposplast.hu
Postai úton: Kaposplast Műanyagipari K . 7400 Kaposvár, Szigetvári utca 59.
Telefon: Antus Kata +36-70/372-0490
Leadhatja önéletrajzát személyesen a portán! (Kaposrét sor felől)
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UTAZÁS

Mélyebbre kell nyúlni a zsebbe, hogyha hű kutyájával együtt indul nyaralni a gazdi

Egyre többen utaznak már házi kedvenceikkel
Minden állatbarát szeretné
a legjobb helyen tudni házi
kedvencét a nyaralás alatt is.
Stresszt és lelkiismeret-furdalást okozhat, hogy mi legyen az
eb sorsa ebben az esetben. Jóllehet nem mindenütt adott a mosolygós szomszéd, aki gondoskodik a házi kedvencről, míg
a gazda nyaral. Bár a kutyapanzió is egy lehetőség lehet
a megőrzésre, a tapasztalatokból mégis az látszik, hogy egyre többen magukkal viszik az
ebet is a pihenésre.
Persze ez a költségekben
is jelentkezik, mélyebbre kell
nyúlni a zsebbe. A magyar kutyabarát szálláshelyek átlagosan 1500-2000 forint felárat
kérnek el naponta az ebekért –
tudtuk meg Sziládi-Kovács Tibortól, a kutyabarát.hu internetes portál alapítójától. Ezen
belül nagy a szórás: akad, ahol
csupán 500 forintot kérnek el
pluszban, másutt ötezer forintot
is jelenthet napi szinten, ha kutyával együtt érkezik a vendég.
Sok szállás azonban már beépítette a csomagárba ezt a költséget is, s nem számítanak fel
külön díjat az ebekért. A felár
oka észszerű, hiszen a kutyák
után jó eséllyel többet is takarít
a szállásadó.
Sziládi-Kovács Tibor azt tapasztalja, hogy a Balaton körül
is egyre több szállás válik kutyabaráttá, azaz ebbel együtt is
fogadnak vendéget. Ez igaz Somogyra is. Aligha véletlen ez,
hiszen mind többen magukkal

viszik már házi kedvenceiket is
a nyaralásra. Ám nem csupán a
magyar tenger melletti kutyabarát szállások száma nő, hanem szolgáltatásaik minősége
is emelkedik. Akad, ahol juta-

lomfalattal várják a kutyásokat,
s etetővel, itatótállal, pléddel is
kedveskednek. Sok helyen öszszegyűjtik a kutyásoknak való
programlehetőségeket, ezzel is
segítve a vendégeket.

Nap mint nap a mosolyokért!

Nincs nap fog nélkül...

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra
teljes fogtalanság és
fogínysorvadás esetén is!
• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.
• Saját protézissel rögtön, új protézissel
akár 48 óra alatt kész.
• a legmodernebb panoráma röntgent és 3D CBCT- t
tudunk készíteni akár orr- fülgégészeti célokra is

• 5 ÉV GARANCIA AZ IMPLANTÁTUMOKRA!
Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de
Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

EZ EGY TARTÓS
BERUHÁZÁS,
AMELY
LÉNYEGESEN
JAVÍTJA AZ
ÉLETMINŐSÉGET.

Habár a legtöbb szállás részletes információt közöl magáról, a tapasztalatok alapján
nem árt egy telefonos egyeztetés is a nyaralás előtt. Érdemes meggyőződni például ar-

ról, hogy akár nagy testű kutyával is érkezhet-e az ember,
s milyen jellegű szobák állnak
rendelkezésre ebben az esetben.
Gy. Zs.
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HIRDETÉS

SZEPPI HAUS KFT.

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz
megyünk! Tel.: +36-70/669-7777
*351339*

www.szephauskft.5mp.eu
06-20/371-9801
ASZFALTOZÁS elérhető áron. 06-70/2431626
*351171*

BADACSONYBAN kettő apartmanos nyaraló eladó. Strand, hajóállomás 450 méter. 06-30/851-1482
*351545*

ÉPÍTÉSI telek Igalban eladó! +36-30/6651884
*351553*

KAPOSVÁR, Füredi út 2 szobás, 52 nmes lakás eladó. Ir. ár: 12.500.000 Ft. 0630/335-2443
*351540*

KAPOSVÁR, Rómahegyi vr. szinteltolásos,
200 m², 2 szobás, 3 félszobás-nappalis,
étkezős, 2 fürdőszobás, műa. nyílászárós,
riasztós, téglaépítésű családi házat 1227
m² telken 2 dupla garázzsal 30,99 M Ft.
70/949-4595
*351124*

KAPOSVÁR, Szondi u. 4. emeleti, 59 m²,
2,5 szoba műa. nyílászárós, erkélyes,
távfűtéses panellakás azonnal költözhető
13,25 M Ft. 70/9494-595
*351124*

KAPOSVÁR, Zárda köz 3. emeleti 48 m², 2
szoba, erkélyes, konyha-étkezős, konvektoros, tégla, társasházi lakás saját tárolóval 16,4 M Ft. 70/949-4503
*351124*

KAPOSVÁRI egyetemistának Budapest
IX. kerületi másfél szobás, összkomfortos
1. emeleti, bútorozott, erkélyes téglalakás,
a Pöttyös utcai metrómegállótól 200 méterre csendes helyen kiadó. 30/288-5423

Simson motort vásárolnék, más régi
motor, üzemképtelen is érdekelhet. 0620/351-3711
*351345*

TÁRSKERESÉS
67 éves ﬁatalos hölgy társát keresi, 68
éves sportos úr személyében. 70/2500408
*351601*

SZABADIDŐ, ÜDÜLÉS
HAJDÚSZOBOSZLÓI 4 napos üdülés főszezonban, svédasztalos reggelivel, menüválasztásos vacsorával
18.000 Ft/fő. Tel.: 06-70/313-5501,
www.hajduszoboszloszallasok.hu
*351520*

SZOLGÁLTATÁS-KÍNÁLAT

ABLAK-REDŐNYMESTER
vállalja reluxa, szalagfüggöny,
roletta, harmonikaajtó, szúnyogháló,
napellenző, ajtó-ablak
gyártását, szerelését,
javítását – folyamatos akciókkal!

82/715-401,
20/986-9222

*351549*

KAPOSVÁRON, Béke utcában 1. emeleti
liftes házban 1,5 szobás bútorozott lakás,
igényesnek kiadó. 70/589-8440
*351497*

KAPOSVÁRON, Kunffy utcában, 130 m²es családi ház, garázzsal és műhellyel
23,8 M Ft-ért eladó. 30/389-4739
*351613*

KAPOSVÁRON 1,5 szobás lakás kiadó.
30/263-5511
*351565*

KAPOSVÁRTÓL 15 km-re 8768 m² telken
kis ház gyümölcsössel 3 M Ft-ért eladó.
Víz, villany van. Érdeklődni 17–19 óra között a 82/313-425 számon.
*351586*

KERESÜNK eladó erdőket, szántóföldeket. 06-30/959-0436
*349632*

KERESÜNK kp-s ügyfeleink részére eladó
ingatlanokat! 06-20/371-9801
*349632*

ALBÉRLET
ALBÉRLET kiadó Kaposvár belvárosában,
75 m²-es, bútorozott. Tel.: 06-20/3269500
*351554*

karbantartó villanyszerelőt
keres
üzemfenntartásra
1 műszakba.

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
targoncás árukiadó
munkatársakat keres
1 műszakba.
Jelentkezni önéletrajzzal
allas@kvgy.hu e-mail-címen lehet.

*351124*

*351124*

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

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

*351487*

KAPOSVÁRON, a Búzavirág lakótelepen
eladó egy 48 nm-es, 2 szobás, második
emeleti lakás. Irányár: 13.000.000 Ft. Érdeklődni: 30/657-4881

Jelentkezni önéletrajzzal
allas@kvgy.hu e-mail-címen lehet.
Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
CNC gépkezelő
munkatársat keres 2
műszakba kiemelt kereseti lehetőséggel.
Jelentkezni önéletrajzzal
allas@kvgy.hu e-mail-címen lehet.

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
MÁGUS, mesterjós jövendöl Dombóváron, tenyér, kártya, rontáslevétel, szerelmi
kötés. 06-70/214-9230
*351610*

MINŐSÉGI kőművesmunka, burkolás,
térkövezés, hőszigetelés és utólagos vízszigetelés. 30/966-3733
*351548*

VIZES-salétromos falak szigetelése
acéllemez bepréseléssel 20 év garanciával. Rónai Balázs 0630/293-8685,
0630/844-7131, www.drfal.hu
*351587*

ZUHANYKABINOK gyártása bármekkora
méretben, már 25 éve. Tetőterekbe is.
Kád és zuhanytálca cserét is vállalunk. Ingyenes felmérés. 06-30/825-4044
*351475*

ÁLLÁS
A Nivo-Vas Kft. medencefedések gyártásához keres segédmunkásokat kaposfői
telephelyére napi 8 órás egyműszakos
munkarendben. Kezdő munkabér nettó
135 000 Ft havonta. Egyéb juttatások:
napi ebéd, munkába járás támogatása,
13. havi munkabér. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a hr@nivovas.hu e-mail
címen lehet.
*351379*

ÁCSOT,
segédmunkást
30/252-6033

felveszek.
*351452*

minőségellenőrt keres
műanyag alkatrészgyártó
üzemébe
2 műszakba.
Jelentkezni önéletrajzzal
allas@kvgy.hu e-mail-címen lehet.
Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
CNC gépkezelő
munkatársat keres 2
műszakba kiemelt kereseti lehetőséggel.
Jelentkezni önéletrajzzal
allas@kvgy.hu e-mail-címen lehet.
CSATLAKOZZ csapatunkhoz! Fémipari
munkakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő,
szerszámkészítő, gépbeállító, darukezelő,
nehézgépkezelő és konténerező sofőr
dolgozókat Győr és Kecskemét környéki
munkára. Versenyképes ﬁzetést, juttatásokat, szállást, munkába járást, hazautazási támogatást, bérelőleget biztosítunk.
Jelentkezz most! 06-70/415-9021 (JOBmotive Kft.)
*351485*

*351433*

SOPRONI Cornerra-Bau Építőipari cég keres kőműveseket. Szállás biztosított. Tel.:
+36-30/995-8110

Amit kínálunk:
• biztos munkahely,
• folyamatos fejlődési,
előrelépési lehetőség,
• teljesítményarányos bérezés,
• fiatalos munkahelyi légkör.

hagyományos maróst
keres
forgácsolóüzemébe
1 műszakba.

Jelentkezni önéletrajzzal
allas@kvgy.hu e-mail-címen lehet.

*351543*

• 2 fő minőségellenőr,
• 2 fő csoportvezető,
• varrónőket

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

www.ablakredonymester.hu

KAPOSVÁRON a belvárosban 3. emeleti
58 m², 2,5 szobás, erkélyes, konvektoros
téglalakás műanyag nyílászáróval és sajáttárolóval 15,85 M Ft. 70/949-4595
KAPOSVÁRON, a belvároshoz közel, liftes
házban, 2. emeleti, 52 m², 2 szoba, erkélyes, egyedi mérős panellakás 12,7 M Ft.
70/949-4595

Jelentkezni önéletrajzzal
allas@kvgy.hu e-mail-címen lehet.

*351509*

SOMOGY Kertje Üdülőfalu csapatbővítés céljából recepcióst, értékesítőt,
szobaasszonyt valamint részmunkaidős felszolgálót keres. Önéletrajzokat
ahr.manager@somogykertje.hu e-mailcímre kérjük.

*351551*

OKTATÁST VÁLLAL

Jelentkezés: NOA Nemzetközi
Kereskedelmi és Előállító Kft.
H-8700 Marcali, Ziel-Abbeg u. 4.
Telefon: +36-85/510-230,
Fax:+36-85/510-018,
e-mail: i.litkei@noa.hu

BOLTI eladó, boltvezető, szakács, cukrász, pincér, vendéglátásszervező, vendéglátó-üzletvezető, vendéglátó-eladó,
aranykalászos gazda OKJ-tanfolyam.
06-70/593-2232, www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)
*351592*

VEGYES

ÉPÍTŐIPARI brigádba segédmunkásokat
keresünk Kadarkút, Barcs, Nagyatád,
Nagybajom, Kaposvár környékén. 0630/253-4805

250347

JÁRMŰ

*351480*

NEHÉZGÉPKEZELŐT keresünk út- és
mélyépítési kivitelezési munkákra. 0630/636-2668

MARCALIBAN FELVÉTELT
HIRDETÜNK
hosszú távú munkára,
folyamatosan
fejlődő autóipari cégünk új
részlegében az alábbi
munkakörökben:

*351509*

ÉPÜLŐ fűrészüzemünkbe az alábbi pozíciókra keresünk munkatársakat: adminisztrátor (angol vagy olasz nyelv középszintű
ismerete, minimum 3 év szakmai gyakorlat) emelőgép, rakódógép és targoncakezelő (csak jogosítvánnyal rendelkezőknek).
A jelentkezések leadására lehetőség van
e-mailben az info@drawa.hu-ra vagy személyesen Nagyatád, Taranyi út 0247/2
hrsz alatti irodánkban. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.
*351453*

FELSŐMOCSOLÁDI telephelyre, éves
állásra, éjszakai műszakban, telepőrt
felveszünk, azonnali kezdéssel. Tel.: 0630/961-3829
*351407*

BŐRVARRÓGÉP (öntöttvas, állványos, pedálos, működő), pálinkafőző, házi, 25 l-es,
forgótárcsás mosógép, centrifuga, lakatos
szerszámok, benzines fűkasza (javításra
szorul), 2 db bejárati ajtó és sok egyéb
eladók. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni
17–19 óra között a 82/313-425 számon.
*351586*

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! 06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

FEKETE áfonya eladó! A barcsi „Dráva-Coop” Zrt. székhelyén (Barcs, Táncsics
u. 24.) fekete áfonya vásárolható 8.00–
16.00 között! Ára: 1.600 Ft/kg 5 kg feletti vásárlás esetén előzetesen telefonos
egyeztetés szükséges a 82/463-052-es,
illetve a 30/500-8922-es telefonszámokon.

GYŐR-Moson-Sopron megyei munkára
betanított dolgozókat kersünk, a munka
jellegéből adódóan elsősorban hölgyek
jelentkezését várjuk. Felt.: 8 ált. Ingyenes
szállás biztosított! 06-30/362-4338, Quality Job Kft.

GUMIRÁDLIS hintó eladó. 30/936-7076

*351341*

*351526*
298907

INGATLAN

berendezés szerelésre
keres középfokú műszaki
végzettséggel munkavállalókat 1 műszakba
kiemelt kereseti lehetőséggel. Villanyszerelő
végzettség előny.

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

A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen
kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,
illetve jogi felelősséget nem vállal.

Keresünk-kínálunk
a régió egész területén
eladó ingatlanokat.

KAMIONSOFŐRT felveszünk belföldi fuvarozásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft. 0620/974-9358

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

APRÓHIRDETÉSEK
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VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉG
SZENZOR ÖSSZESZERELŐI pozíció
Bérezés nettó 170.000 Ft-tól
Kedvezményes étkezési lehetőség!
INGYENES SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK!
twww.pannonjob.hu

*351579*
*351595*

Hagyatékfelvásárlás, régi bútort, dunyhát, ócskavasat vásárolok, lomtalanítást
vállalok. 06-70/310-8045
*351344*

Mágus, mesterjós jövendöl Dombóváron,
tenyér, kártya, rontáslevétel, szerelmi kötés. 06-70/214-9230
*351336*

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). Tel.: 0620/368-1233
*351342*

SZILVACEFRE eladó. 06-30/905-1590
*351463*
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SPORT, SZABADIDŐ

Fokozatosan érdemes elkezdeni a sportot: hosszú sétákkal is indíthat, aki fogyna

Dívik a mozgás, sokan vesznek fel futócipőt
Hódítanak a szabadtéri mozgásformák a nyári időszakban. Sokan húznak fel futócipőt, és szemlátomást úgy tűnik, hogy egyre jobban dívik
a kültéri kondigépek használata is. Persze, ha hirtelen ugrik
fejest az ember a sportba, többet árthat magának, mint segítene. A szakember a fokozatosság elvére figyelmeztet, hangsúlyozva, hogy nem feltétlenül
futással kell kezdeni a kalóriaégetést.
Baranyai Barnabás kaposvári személyi edző is tapasztalja a környezetében, hogy egyre divatosabbá válnak a szabad
levegőn végzett sportlehetőségek. Mint mondta, sokan ültek
kerékpárra vagy kezdtek el futni az utóbbi időben. Igen jelentős a tábora azoknak, akik amiatt kezdenek el sportolni, mert
szeretnének megszabadulni néhány felesleges kilótól. Ehhez a
célhoz a fokozatosság elvét javasolja a személyi edző. Vagyis el
lehet kezdeni a kalóriaégetést
hosszabb sétákkal, könnyed kocogással, családi kerékpározással is. Ha mindjárt futással indít az ember, az esetleges sérülések esélye is magasabb. Jóllehet hiába tekeri körbe az ember
a Balatont, ha lángossal pótolja vissza az energiát. Vagyis tudatos táplálkozás nélkül aligha
várható komolyabb eredmény
például a fogyás terén.
Ha kocogni indulnánk, azt a
reggeli órákban, éhgyomorral
érdemes megtenni a szakem-

ber elmondása szerint. A reggeli mozgás azért is előnyös, mert
segít beindítani az anyagcserét.
Viszont a helyes étkezés, illetve annak eredményessége érdekében sok szempontot be kell

A német e-r-s GmbH. több európai országban jelen van és további terjeszkedéséhez azonnali munkába állással
külföldi / belföldi munkákhoz KERES:

• KŐMŰVES
• ZSALUZÓ ÁCS
• HEGESZTŐ SZAKMUNKÁSOKAT .
Feltételek:
• műszaki érzék
• szaktudás
• csapatszellem
• munkára való
hajlandóság
• valamennyi német
nyelvtudás előnyt jelent

Mi mit nyújtunk:
• átlagon felüli, versenyképes ﬁzetés•
céges autó biztosítása
• külföldi munka esetén kiszállási
díjtérítés a törvény szerint, szállás
biztosítása
• munkavégzés javarészt fedett
helyen
• egész éves munka, nem szezonális
• ﬁzetett szabadság
• szakmai fejlődési lehetőség
• biztos, bejelentett állás

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjük juttassa
el írásos önéletrajzát az alábbi
e-mail címre: ers.hungary@gmail.com
Érdeklődni: 30/266-8130

tartani. Aki például fogyni szeretne egy kicsit, lényeges, hogy
minél kevesebb feldolgozott
élelmiszert fogyasszon.
A szakember szerint a kültéri kondiparkok is remek lehető-

séget nyújtanak a testmozgásra, éppen ezért örömteli, hogy
egyre több településen létesülnek ilyenek. Már csak azzal is
mozgásra késztethetnek, hogy
állandóan szem előtt vannak.

A fokozatosság elve azonban
ezen a téren is kulcsfontosságú, hiszen könnyedén megsérülhet az ember, ha rosszul áll
neki a gyakorlatoknak.
Gy. Zs.
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OTTHON, LAKÁS

Többet fizethet, aki elodázza a felújítást
Nyáron még inkább felpörög az
építőipar, sokan választják ezt
az időszakot építkezésre, lakásfelújításra egyaránt. Ám nem
egy szakember az építőanyag
drágulására számít még ebben
az évben. Jó tanácsként mondták el a Somogyi Hírlap kérdésére nemrég, hogy akinek szándékában áll építkezni a közeljövőben, okosan teszi, ha mihamarabb beszerzi hozzá a szükséges építőanyagot.
Jóllehet, a drágulás mértékét nem lehet előre látni. Az viszont biztos, hogy sok oka van
az áremelkedésnek, több minden hat rá egyszerre. A fuvarárak is emelkedtek, s ahogy sok
kivitelezőnél, úgy az építőanyagok gyártóinál is szakemberhiány nehezíti a helyzetet. Nem
egy helyen is kisebb fajta hiány alakult ki, például térkőből.
Legalábbis van, ahol azt mondták: ha nem sikerül raktárról megfelelő terméket választania az ügyfélnek, a rendelésre adott esetben több hónapot is
várni kell.
S nem csak az építési anyag
miatt kell türelemmel lenniük
az ingatlantulajdonosoknak. Hiszen jó iparosoknak is híja van,
legalábbis foglalt már a szakemberek zöme. A lapunk által megkérdezett kivitelezők azt mondták, hogy már csak jövőre tudnának munkát vállalni, anynyi megrendelésnek kell eleget
tenniük még az idén. Így nincs
könnyű helyzetben az, akinek
most lenne szüksége iparosra, s
nem egyeztetett korábban senkivel. Betelt már a naptár pél-

dául sok tetőfedőnél is. Akad
olyan balatoni ács, aki 60 százalékkal emelt a tavalyi árszinthez képest, mondván, hogy magasabb fizetést kell adnia az em-

bereinek is. Egy kaposvári tetőfedő vállalkozó kérdésünkre elmondta: a megrendelők egy kicsivel jobban megbecsülik már
az iparost, mint korábban. Több-

ségük megvárja a jó szakembert, hiszen minőséget várnak
megtakarított pénzükért cserébe. Jóllehet, az sincs egyszerű helyzetben, aki lakását újíta-
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ná fel. Van olyan kaposvári festő, aki azért emelt 20 százalékot
tavalyi áraihoz képest, mert a
szakmunkásoknak is magasabb
bért kell már fizetni.
Gy. Zs.

A Fusetech Kft.
“Az ÉV Kaposvári Munkáltatója 2018-ban”
felvételt hirdet az alábbi pozíciókra:

Gépjárműflotta bővülés miatt C+E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

• Gépbeállító

gépjárművezetőket keresünk

• Szerszámkarbantartó

Azonnali kezdéssel!
Jelentkezni:
+36-22-522-230-es telefonszámon.

www.nijhof-wassink.com

311003
310998

magyarországi ömlesztett takarmányszállításra Kaposvár és környékén,
teljes egészében visszatérős, nem bent alvós fuvarfeladatokra!

• Gyártósori összeszerelő
Megváltozott munkaképességűek
jelentkezését is várjuk.

Juttatásaink:
A munkakörhöz és a gyakorlathoz illeszkedő, kiemelt
összegű juttatási csomag,
emelt összegű műszakpótlék, kiemelkedő 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
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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
PHJŋU]pVpEHQ
Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.
+36-70/459-9494
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

HOZD MAGAD NYÁRI FORMÁBA!

0-24h

JÁTSSZ ÉS NYERJ AKÁR MINDENNAP,
NÖVELD AZ ESÉLYED A

234500

SZÁGULDJ
A HUNGARORINGRE!

SLOT- ÉS BLACKJACK

VERSENYEINKEN, ÉS A TIÉD LEHET A
FERRARI-TESZTVEZETÉSEK EGYIKE.

CASINO WIN PÉCS NYÁRI VERSENYNAPTÁR:
JÚNIUS 7-ÉTŐL minden pénteken SLOT-verseny;
a nyeremény 150 000 forint értékű ticket.
JÚNIUS 15-ÉTŐL minden hónap utolsó három szombatján
Blackjack verseny; 100 000 forint értékű ajándékokért.

FORMA-BONTÓ DÍJAINK:
AUGUSZTUS 31.: 2 db Ferrari-tesztvezetés a Hungaroringen
MINDEN SZOMBATON DJ ÉS HŰSÍTŐ, INGYENES KOKTÉLOK VÁRNAK!

További részletek a honlapunkon és a Facebook oldalunkon!
CasinoWinPecs

Pécs, Bajcsy-Zs. út 18.

casinopecs.hu
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