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A Szabó Fogaskerékgyártó Kft. kinőtte a jelenlegi üzemét

150 új munkahelyet teremthetnek
Új telephely kereséséhez és eszközbeszerzési pályázatok támogatási mértékének növeléséhez kéri a döntéshozók segítségét a Szabó Fogaskerékgyártó Kft. Szabó
Ferenc ügyvezető igazgató erről a Szita Károly polgármesterrel és Gelencsér Attila megyei önkormányzati
elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt.
Szita Károly a közelmúltban döntött úgy, hogy felkeresi a város
azon foglalkoztatóit, amelyek az
elmúlt időszakban is bővítették a
munkahelyek számát. A fogaskerekeket gyártó, jelenleg mintegy
50 embernek megélhetést biztosító
üzem a második volt a sorban, a
Luckympex után. A polgármester
elmondta: örül, hogy a cég azzal a
kellemes gonddal szembesült, hogy
kezdi kinőni jelenlegi üzemét, így
új telephelyre lenne szüksége. - A
gyár akár a város készülő, negyedik
ipari parkjában is helyet kaphatna
– tette hozzá kérdésre válaszolva
Szita Károly.
Szabó Ferenccel Gelencsér Attila
is tárgyalt. Mint a megyei önkormányzat elnöke fogalmazott, egyre
többen értik Magyarországon, hogy
a sikerek kovácsa a kis- és középvállalkozói szektor, ők teremtik a

CSALÁDI NAP
a Kaposvár Plazában

legtöbb munkahelyet. A közgyűlés
elnöke az áprilisi közgyűlésen jelentette be, hogy felkeresi a vállalkozókat is, tapasztalatszerzés céljából,
a hallottakat pedig felhasználja a
2014-re összeálló, megyei fejlesztési
tervhez is. – Az egyik legnagyobb
probléma, hogy az uniós termelőeszköz-pályázatokhoz kevés pénzt
írnak ki, és sok önerőt követelnek. Ezen változtatni kell, ezt beillesztjük a fejlesztési tervünkbe is
– mondta Gelencsér Attila.
Szabó Ferenc szerint a jelenlegi
üzem helyett rövidesen egy nagyobba kellene költözniük és új,
korszerű eszközökre is szükség
lenne. - Ha ezek a fejlesztések megvalósulnának, 2-3 éven belül akár
150 új munkahelyet is teremthetnénk – hangsúlyozta az ügyvezető
igazgató.
Várvizi Tamás

Kaposvár, városi sportcsarnok mellett

2012. május 23-28-ig
szerda, csütörtök, péntek:
szombat és vasárnap:
pünkösdhétfő:

18 óra
15 és 18 óra
15 óra
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Több mint 9000 kaposvárit segít az önkormányzat egy- vagy többféle támogatással

Mentőöv a rászoruló családoknak
kiemelt figyelmet fordított erre
a területre és megpróbál mindig
az adott élethelyzethez igazodni.
Ebben az évben a nagy hideg
miatt 120 család részére adtunk
tűzifát. De az állandó támogatások közül is csak lakásfenntartási
támogatást kb. 4-5000 háztartás
kap – tette hozzá az irodavezető.
Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatását bárki igénybe
veheti. Ennek során megvizsgálják és eldöntik, hogy a segítséget
kérőnek milyen támogatást tudnak adni, illetve mi szükséges
ahhoz, hogy elkerülhető legyen
az ismételt adósságba jutás.
- A szociális irodán területi
leosztásban dolgozunk, ez azt
jelenti, hogy ismerjük a családot, környezettanulmányt készítünk, a problémát komplexen
kezeljük. Sokszor nem egyszeri segélyt adunk, hiszen azzal
nem oldódik meg a problémája,
hanem például lakásfenntartási
támogatást nyújtunk. Rendszeres

Újabb osztályok
költöztek
Május 14-től újabb osztályok kezdték meg működésüket a Kaposi Mór Oktató
Kórház Északi tömbépületében. A fül-orr-gégészet és a
szájsebészet járóbeteg-ellátást a 2. szárny első emeletén, a Klinikai Onkológiai
Centrum fekvőbeteg-ellátást
a 2. szárny második emeletén találják meg a betegek. A
szemészet járóbeteg-ellátása
a 3. szárny földszintjén, a fekvőbeteg-ellátása az 1. szárny
harmadik emeletén történik.
A reumatológiai szakrendelés
és DEXA új helye a 4. szárny
első emelete.

2012-ben 1 milliárd 74 millió forintot fordít a város szociális ellátásokra. A kötelező feladatokon túl 11 önként
vállalt szociális ellátást biztosít a rászoruló személyek,
családok számára, többek között gyógyszertámogatást,
méhnyakrák elleni védőoltást, különböző ösztöndíjakat,
a felsőoktatásban tanulóknak albérleti, illetve kollégiumi
támogatást nyújt.
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a gazdasági válság nem ért
véget, egyre több család szorul
segítségre. Az okokat keresni a
társadalomtudósok feladata, a
közösségi összefogás azonban
elengedhetetlen.
Kaposvár minden évben meghatározza azokat az alapelveket, irányokat, amelyek alapján dolgozni
kell, idén a legfontosabb, hogy
szociális biztonságot nyújtanak
az itt élő polgároknak. Annak
jártunk utána, milyen lehetőségeik vannak a kaposváriaknak, ha
nem vagy csak nehezen jönnek ki
havi bevételeikből.
- Az esetek túlnyomó többségében a bajbajutottak jelentkeznek nálunk, de más szervezetek,
például a Családsegítő Központ
is több esetben ideirányítja
őket – mondta lapunk kérdésére Budai Józsefné Kaposvár
Megyei Jogú Város Szociális
és Gyermekvédelmi Irodájának
vezetője. – A város mindig

RÖVIDEN

Ne hagyják veszni az
egy százalékot!

Több mint 3000 gyermek részesül Kaposváron ingyenes étkeztetésben (képünk illusztráció)

gyermekvédelmi kedvezményt
3238 gyerek kap, ők az általános
iskola végéig ingyen étkezhetnek,
utána 50 százalék kedvezménynyel. Ingyen kapják a tankönyveiket és évente kétszer jogosultak 5800 Ft-os támogatásra. Az
aktív korúak ellátására is figyel
Kaposvár, mintegy 1300 fő ré-

szesül foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban. Ők azok, akiknek
közmunkát ajánlunk fel, közülük
jelenleg 89 fő dolgozik az önkormányzat intézményeiben – tette
hozzá Budai Józsefné.
A kaposvári önkormányzat több
mint 9000 embert, és ezzel családot is segít egy- vagy többféle

támogatással. Minden alkalommal a család problémájához legjobban igazodó támogatást nyújtják.
Céljuk az, hogy csak a legrászorultabbak kapjanak támogatást,
de ők mindenképpen kapják meg
a segítséget.
Springmann Andrea

HIRDETÉS

A két új híd is elkészül május végére

Desedai turistacsalogatás félmilliárdból
Megkezdődtek a rekultivációs munkálatok

Turisztikai látványossággá szeretné varázsolni a Desedát a
kaposvári önkormányzat, ennek érdekében látogatóközpontot és utat is építenek, valamint két hidat is lefektetnek. A
csaknem 500 millió forintos, európai uniós támogatással készülő beruházásról hétfőn tájékoztatták a sajtó képviselőit.

Bár hetek óta kérik az egyesületek, alapítványok és a
civil szervezetek az szja 1
százalékos felajánlást, sokan
mégsem rendelkeznek róla. A
személyi jövedelemadó 1+1
százalékáról bárki rendelkezhet, aki bevallási kötelezettségét teljesíti. Az erről szóló
nyilatkozatokat tar talmazó lap a bevallási nyomtatványcsomagban található, de
letölthetik a NAV honlapjáról is. A dokumentumokat a
bevallástól függetlenül, postán vagy személyesen is eljuttathatják az adóhatósághoz
egy lezárt borítékban, illetve
elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is. A benyújtási határidő május 21-e.

Ingyen ellenőrzik a
tűzoltó készülékeket
A Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság idén is ingyen
ellenőrzi a tűzoltó készülékeket. A program célja, hogy
a lakosság tűzvédelmi felszereltségét javítsa, és hogy a
tűzoltó készülékek használatát
megismertesse az emberekkel. A felkért javító szolgáltatók térítésmentesen végzik
a készülékek felülvizsgálatát.
Amennyiben a vizsgált eszköz
javításra szorul, azt a szolgáltató külön díjazás ellenében
végzi el. Kaposváron május
17-én, 9 és 12 óra között kerül
sor a készülékek ellenőrzésére,
a városi sportcsarnok parkolójában.

Fittek a
somogyi rendőrnők
A hét elején Kaposváron is megkezdődtek a hulladéklerakók rekultivációs munkálatai. A Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
projektjének keretében a felhagyott szilárdhulladéklerakók tartalmát speciális módon becsomagolják,
felszínét szigetelőréteggel fedik be, hogy az esővíz ne
mossa be a talajvízbe a szennyező anyagokat. Az így
helyreállított területeket, a beruházást követően is
figyelemmel kísérik az esetlegesen felmerülő hibák
kiküszöbölése érdekében. Összesen 28 hulladéklerakót adnak vissza ily módon a természetnek.
A mintegy 2 milliárd forint összértékű beruházás
százszázalékos uniós és hazai támogatásból valósul
meg, öt úgynevezett térségi és 23 kislerakót alakítanak át.
A 28 kivitelezési helyszín közül már több lerakón
javában zajlanak a munkálatok. A kisebbeknél,
például Bárdudvarnokon, Csomában már április
végén elkezdődtek, május elején pedig Szennában,

Nagyberkiben, Zselickisfaludon, Mosdóson és
Batéban is, sőt még ebben a hónapban megkapja
munkakezdő engedélyét a Kivitelező Konzorcium a
simonfai és a göllei munkaterületre is – tudtuk meg
Kovács Katalintól, a társulás vezetőjétől.
Május 7-én a három rekultiválandó kaposvári depóniából a legrégebben felhagyott lerakón is
megkezdődtek a kiviteli munkák. Kovács Katalin
elmondta: a kivitelezés olyan ütemben zajlik, hogy
várhatóan még a tervezett 2013. szeptemberi
határidő előtt le tudják zárni a projektet. A munkát némileg lassítja, hogy esetenként az illetékes
zöldhatóság szakemberivel is több egyeztetést kell
lefolytatni.
A társulás, a kivitelező és a mérnökszervezet folyamatosan egyeztetet minden érintett település
polgármesterével, továbbá – ahol lehetőség van rá
– előtérbe helyezik a helyi nyersanyagok felhasználását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Koháziós Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

A tervek szerint így néz majd ki a desedai látogatóközpont

Szita Károly Kaposvár polgármestere a helyszíni sajtótájékoztatón
elmondta: a Deseda már eddig is kedvelt volt a kaposváriak és az idelátogatók körében, ezért is szeretnék igazi turisztikai látványossággá
alakítani.
A toponári oldalon egy látogatóközpontot terveznek, mely a tó élővilágát
mutatná be, és akár iskolai biológiaóráknak is helyet adhatna. A vízpart
mellett utat építenek körbe, hogy gyalogosan és kerékpárral is végig
lehessen menni a Deseda körül. Két új hidat is felhúznak, az egyiknél ott
jártunkkor emelték a pillérre a faszerkezetet, a másik, 87 méter hosszú
május végén készül el. A két híd összesen mintegy 150 millió forintba
kerül.
Szőke Attilától, a hidak építését végző vállalat vezetőjétől megtudtuk: a
hidak ragasztott faszerkezetűek, így nem vetemednek meg.
-vt-

A Papp László Sportaréna adott
otthont a Miss Fitnesz Zsaru
2012’ BM Fitnesz Országos
Meghívásos Bajnokságnak,
melyen megyénket három
ve r se ny z ő, Méhe s Dór a
(SM R FK), Kolev Zsóf ia
(Marcali Rendőrkapitányság),
és Teleki Andrea (Kaposvári
Rendőrkapitányság) képviselték. A somogyi rendőrök a
fitnesz versenyzőket is magába foglaló mezőnyben a 165
centiméter feletti kategóriában
indultak, ahol egyenruhában,
és rövid sportöltözékben kellett a zsűri előtt bemutatkozniuk. A megmérettetésen Méhes
Dóra a harmadik, Kolev Zsófia
a hatodik, Teleki Andrea pedig
a nyolcadik helyen végzett.
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E heti beszélgetőpartnerünk: Lázár Kati Kossuth-díjas színművésznő

Heti Jegyzet

Türelemmel ﬁgyelni, félelem nélkül élni
A Csiky Gergely Színházban április végén mutatták
be Schwajda György: A szent család című komédiáját, amelynek főszerepében Lázár Katit láthatja a
kaposvári közönség. A Kossuth-díjas színművésznővel az előadás kapcsán neheztelésről, vádról, varjúszerűségről, valamint türelemről, kíváncsiságról,
érdekeink feladásáról, és az otthon erejéről beszélgettünk.
Bár díszletei, jelmezei, kellékei
és szövege is a késő Kádár-kor
miliőjébe helyezik A szent család
cselekményét, mégis azt gondolom: az előadás, amikor a családon belüli kötélhúzásokról szól,
időtlen konfliktusokról beszél.
Ön szerint létezik vagy létezett
valaha „Szent család”?
Ha van is, biztosan nem így hívják, hisz voltaképpen egy normális, egészséges családot is szentnek kellene neveznünk. Akiket
a színpadon látunk, egyáltalán
nem szentek, közöttük valami
rég elromlott. Azért is mehetett
tönkre az ő közösségük, mert a
kislánynak – aki a darabban öregasszony már, négy felnőtt gyerek anyja – hiányzott az életéből
a szeretés-minta. Hiába vágyik
hát rá, hogy megmutassa, milyen szeretetet adni és szeretetet
kapni, a benne összegyűlt fájdalom miatt egyszerűen nem képes
rá. És ezt a nőt nem gyűlölöm
ezért. Megértem, minden porcikájában.

Szerintem nem látja be. Akkor
ugyanis meg kellene változnia,
azt viszont nem szívesen tenné. A
neheztelés és a vád elvégre mankót
jelenthet egy egész életen át. Ettől
lesznek az öregasszonyok magányosak, kegyetlenek, ingerültek
és varjúszerűek. Nem merik megérteni a másikat, mert harag van
Nézőként nem volt könnyű szeret- a szívükben. De hát nehéz harani őt. Eteti az egerét, a család- gudni rájuk, hisz az érzésekhez
ját viszont mérgezi.
leckét
Úgy éreztem, felsem igen
„…otthon volt valami
cserélődtek a norkapu n k.
erő, ami a mai napig
mák az életében.
Szinte
tart bennem…”
Vajon magát tudja
m e g még szeretni egy
hülyít
ilyen asszony?
minket
a tudat, hogy jól kell járnunk,
Nem t udom pontosan, hogy különben végünk van. Pedig
egy hozzá hasonló anya miért inkább jót kéne tennünk.
viselkedik így a gyerekeivel. A
házunkban lakott egy néni, aki Hol kaphatunk leckét? A mintáinfolyton-folyvást csak bántott, szi- kat mégiscsak otthonról hozzuk.
dott, gyűlölt. Teljesen indoko- Kíváncsi vagyok, művésznő számá-

Fotó:: Memlaur Imre
Fotó
Imre

ra van-e olyan tulajdonság, erény,
amit a családjától kapott, és ami
elkísérte, segíteti az életben?
Én Nag y váradon sz ület tem.
Édesanyám családja Budapesten
lakott, apám szülei pedig nem
éltek már, szóval hárman voltunk.
Nagy szeretetben. A legjobbat
akarták nekem, szinte a falatot is
megrágták helyettem. De hát ki ne
akarná a legjobbat a gyerekének?
Apámat a szerénység jellemezte,
közben meg mindig igényes volt,
és sohasem hazudott. Azt mondogatta: egyetlen „izmus” van, a
humanizmus, és az életünk tényleg nem a pénz körüli cirkuszról
szólt. Sokkal többről, sokkal tartalmasabb volt ennél. Nehéz ezt
szavakba önteni, de otthon volt
valami erő, ami a mai napig tart
bennem.
Egy családról még beszélnünk
kell, hiszen A szent család bemutatása Schwajda Györgynek is
emléket állít, az előadást ráadásul
az egykori kaposvári direktor fia,
Schwajda Gergő rendezte. Adott-e

Kaposváron járt a cseh nagykövet
Helena Bambasova – aki
2010 ősze óta tölti be
hivatalát – körútja során
az elsők között látogatott el múlt csütörtökön
Kaposvárra, ahol megbeszéléseket folytatott Szita
Károly polgármesterrel.
– Három olyan terület van a
városban, amelyet szívesen és
büszkén mutatunk be a hozzánk
látogatóknak: Kaposvár festészeti
kultúrája, élelmiszergazdasága és
egyeteme – mondta a polgármester. A nagykövet szerint a campus
kiváló kapcsolatot építhetne ki
a hasonló profilú, mezőgazdászokat képző Dél-Csehországi
Egyetemmel. Felvetődött annak
a lehetősége is, hogy Csehország
kulturális programokkal kapcsolódna egy-egy kaposvári fesztiválhoz.
A megbeszélésen szóba került
még a két ország eurózónához
való csatlakozása, a magyar és
a cseh polgárok Európai Unióba
vetett bizalma és az a cseh kezde-

A Mercedesre, és más
csodákra várva
A magyar gazdaság az első negyedéves KSH adatok szerint 0,7%-

latlanul méghozzá. Azt hiszem,
ez csak a jéghegy csúcsa. Olyan
hozott indulatok törnek ki ilyenkor, amikről nekünk fogalmunk
sincs. Jófejnek, tisztességesnek,
emberinek kellene lennünk, s a
saját érdekeinket elengedni.
A szent család anyafigurája képtelen erre. Az előadásban szinte végig a maga igazát mondja, pöröl a világgal. Számomra
azonban a morgolódásainál is
többet mondtak a csendek. Azok
a pillanatok, amikor az öregasszony magára marad, pakolgat, járkál fel-alá. Ilyenkor vajon
belátja, hogy rossz úton halad,
vagy számára elvesztek már az
irányok is?

33. .

mindez bármiféle többletet a próbák során?
Gergőnek ez volt az első rendezése. Megszerettem őt. Tisztelem az
alázatát, a türelmét, a kíváncsiságát és a megértését. Hagyott dolgozni, és ezért hálás vagyok neki.
Persze az édesapját, Schwajda
Gyurit is ismerem, méghozzá a
szolnoki színházból, ahol dramaturg volt annak idején. Egyébként
halálának éppen a második évfordulóján mutattuk be A szent családot. Kár, hogy már nem él.
A szent család anyafigurája szavaival teszi tönkre családját. A
magányt, a lemondást ki lehet tehát
fejezni szavakkal és tettekkel is. De
vajon mi szükséges a szeretethez?
Túl sokat beszélünk a szeretetről.
Hagyni kell inkább, és megérteni
a dolgokat. Türelemmel figyelni,
félelem nélkül élni. Akkor aztán
megérkezik a szeretet. De hát mindenkinek magának kell rátalálnia.
És bizony, nehéz ez is.
Vass Norbert

os romlást mutat. Ez – ahogy az egyik szakértő megfogalmazta –,
mellbevágóan negatív eredmény. Egyszerűen nem tud talpra állni
a magyar gazdaság, és „fidesz-csoda”, hogy még így is állunk. Ezt
a csodát persze a kormány is, és a lakosság is szívesen kihagyná
az életéből. De nem megy, keményen haladunk a recesszió felé.
Néhány kivétellel jelentősen visszaesett az iparunk. Leginkább az
építőipar, ahol már évek óta drasztikus a romlás. Az építőszektor
az egyik legnagyobb munkaadó lenne, ha csak egy kicsit is fejlődni
tudna. De nem tud. A kevés építkezési kedvet is elvették az emberektől a devizahitelezés terén elkövetett – nevezzük így – „különleges eljárások”. Olyan dolgokra gondolok, mint egy csőbe húzott
kolléganőnk esete. 6 millióért vett egy kis lakást svájci frank alapú
hitelből, és amire visszafizeti – előszámolták neki –, 24 millióba
fog kerülni. Hagyná szegény az egészet veszni, ha a nagy kamat
mellett az anyja lakását is nem kérték volna fedezetnek. Példátlan
eljárások ezek. Ki az ma, akinek ezek után még van kedve ahhoz,
hogy házépítésre kölcsönt vegyen fel? Évekre, évtizedekre elfogyott
a bizalom. Marad a recesszió, abból pedig nem lesz többletbevétel.
Abból nem lehet megélni, házat építeni, autót venni, könyvet ajándékozni vagy éppen tandíjat fizetni.
Csodára várunk valamennyien. A vállalkozók, kereskedők, akik
termelnének, adnának-vennének, de nincs kinek. Recesszióban
üresek a zsebek. Üres zsebből pedig nem lehet venni, beruházni.
Mondják, majd talán a mezőgazdaság csodát tesz, mint tavaly. Ez
volt a bizakodás egészen húsvétig. Amíg nem jöttek a fagyok, vele
a fagykárok. A gyümölcstermelésünk java ráment erre a néhány
hideg napra.

Másnak sem megy valami fényesen. A románok rosszabbul vannak, a csehektől is egyre sötétebb hírek jönnek. A görögök kezét
pedig el fogja engedni Európa. Majd jön náluk egy jó kis katonai
puccs, ha már a globalizációba és sok pártjukba így belebuktak.
A mi számunkra egy halvány reménysugár, hogy Németország a
vártnál megint csak jobban teljesít. Különös ez, hogy mindenhol
gond-gond hátán, kivéve a németeknél. Miután a magyar gazdaság
ezer szállal kötődik Dél-Németországhoz, van egy kis esélyünk
arra, hogy az év további időszakában ne essünk még lefelé. Ettől a
negyedévtől belép a kecskeméti Mercedes-gyár is, és a hírek szerint
ez majd csökkenti a recessziónkat.
A szomorú csak az, hogy ez az ország képtelen idegen eszközök,
idegen segítség nélkül lakóit egy normális, polgári szintre hozni.
Az idegen beruházásokat sem lehet valós segítségnek nevezni.
A megtermelt nyereséget a külföldi cégek kiviszik az országból.
Ebből nekünk igazi felemelkedésünk soha nem lesz. Rajtunk csak
az segítene, ha sok-sok magyar tulajdonú kis- és közepes termelő
vállalkozás nőne ki a földből, vagy e valójában mezőgazdasági
országban csupa életképes családi gazdálkodás kezdene európai
szinten működni. Ettől sajnos messze vagyunk. Nálunk marad a
recesszió. Egy kis reményre csak az ad okot, hogy az országnak
stabil politikai vezetése van, akik talán rendbe tudják egy idő után
rakni ezt a szociálliberálisok által rájuk, ránk hagyott romhalmazt,
amit ma magyar gazdaságnak neveznek.
Schenk János

„Egyetemünk alapcélja az önállóság”

Kaposvári Egyetem: öröm az ürömben
A Kaposvári Egyetemen
18 százalékkal csökkent
tavalyhoz képest a jelentkezések száma, ez valamivel kedvezőbb az országos
húsz százalékos mínusznál
– tudta meg lapunk Kovács
Zoltántól. Az oktatási rektor-helyettest arról a kiszivárgott háttéranyagról
is kérdeztük, mely pólusegyetemi szerepet szánna
a kaposvári campusnak.

ményezés is, miszerint megadóztatnák a borfogyasztást.
Helena Bambasova ezt követően a vármegyeházán Witzmann
Mihállyal, a Somogy Megyei
Közgyűlés alelnökével és dr.
Vörös Tamás megyei főjegyzővel találkozott. Delegációjával
megtekintette a megyei múzeum Rippl-Rónai gyűjteményét,
amelyet Horváth János Milán

művészettörténész mutatott be a
nagykövet asszonynak. Látogatás
tett a Somogyi Iparkamaránál,
a hol t ájékoz t atót hallgatot t
meg Kaposvár gazdasági életéről, befektetési lehetőségeiről. Ezt követően a Kaposvári
Egyetemmel ismerkedett meg. A
karok megismerése után zárásként, a színész szakos hallgatók
műsorát tekintette meg.

Kaposvárra a tavalyi mintegy
3000-hez képest idén csak 2615en adták be jelentkezési lapjukat,
összesen 4137 helyre, első helyen
970 jelentkezést regisztráltak.
Államilag finanszírozott helyekre 2309-en jelentkeztek, csaknem
400-zal kevesebben, mint 2011ben. A Kaposvári Egyetemen 18
százalékkal csökkent a jelentkezők, 39-cel pedig a jelentkezések
száma. A pedagógiai kar 16, a
művészeti 20, az állattudományi

kar pedig 4 százalékos jelentkezői
mínuszt kénytelen elkönyvelni.
Kovács Zoltán szerint elsősorban
azokon a területeken érzékelhető a csökkenés, ahonnan teljesen
vagy jórészt kivonult az állam.
Szerencsére, Kaposváron, a gazdaságtudományi karon költségtérítéses képzés folyik, így a somogyi megyeszékhelyet nem érintette
drasztikusan az államilag finanszírozott közgazdász-férőhelyek
megnyirbálása – mondta.

A rektor-helyettest megkérdeztük
arról a közelmúltban nyilvánosságra került tervezetről is, amely
szerint a Kaposvári Egyetem a
dél-dunántúli pólushoz tartozna, a
Pécsi Tudományegyetemmel és az
Eötvös József Főiskolával együtt.
Kovács Zoltán úgy reagált: hivatalosan még keveset lehet tudni
erről, az egyetem alapcélja azonban az önállóság, ugyanakkor bárkivel készek együttműködni.
-vt-
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Vidám katolikusok városszerte!
– nyitott programokkal jubilál a Szent Imre-templom –
„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba
a világkezdetétől nektek készített országot!”
(Máté 25, 34)
MÁJUS 26. - Jöjjetek, nevessünk közösen!
Május 26-án szombaton – a Festők Városa rendezvénnyel karöltve – családos napra invitálják a feltöltődni vágyókat. Levente Péter előadóművész léleknemesítő produkciója mellett a Szivárvány Kultúrpalota
körüli sátrakban nemcsak a gyerekek, hanem szüleik, nagyszüleik is kedvükre válogathatnak a legkülönfélébb programok közül.
MÁJUS 27. 16:00 - Jöjjetek, fogadjuk el közösen!
Május 27-én, pünkösdvasárnapján, délután 16 órakor kezdődik az „Érints meg engem!” imaalkalom.
Jézus közel 2000 évvel ezelőtti halála és feltámadása után vigaszul küldte el a Szentlelket, nemcsak tanítványainak, hanem mindenkinek, aki elfogadta. Éppen így tesz ma is, hiszen a Szentlélek nem lehet csak a
papoké, a hitoktatóké, a „templomba járóké”, hanem mindannyiunk, akik el- és befogadjuk az ajándékot.
Őt dicsőítjük hangos énekkel, Róla elmélkedhetünk csendes imában ezen a délutánon. Jöjjetek, fogadjuk
el közösen!
A programokra a belépés ingyenes!
Bővebb információk a http://www.szentimreplebania.hu oldalon.

„Brekekex, bújj a víz alá, ha szeretsz!”

Újból lesz Manó múzeum!
Rövid kihagyás után újra indul a Manó Múzeum
a megyei múzeumban. A Természettudományi
Kiállításon egy erdő és egy tó várja a gyerekeket az ott lakó kis élőlényekkel, azok életének
apró részleteivel, sok-sok kalanddal. A zenésmozgásos, interaktív, állatos program során
a kicsik közelebbről is megismerkedhetnek a
fehér gólyával, a békával és az erdei világban
néhány ott élő emlőssel...
Május 26-án, szombaton, délelőtt fél 10-től,
fél 11-től és fél 12-től várják az 1-8 éves korosztályt a Fő utcai épületben. Előzetes bejelentkezés az smk1@freemail.hu címen vagy a
82/314-011-es telefonszámon.
HIRDETÉS

Körkérdés

Ön kinek adná adója 1 százalékát?
Adónk bevallásakor élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy eldöntsük, felajánljuk-e
adónk 1+1 százalékát valamely alapítványnak, szervezetnek, illetve egyháznak.
Hogy a kaposváriak mennyire adakozóak, kiket és miért támogatnának, kiderül eheti körkérdésünkből.

Dr. Sülle Csabáné: Nyugdíjas
vagyok, de a családommal mindig
támogatjuk az evangélikus egyházat, egy leukémiás gyermekeket támogató alapítványt és az
állatmenhelyeket. Ezek segítése
nagyon fontos a számunkra, örülünk, ha ezzel egy kicsit is, de
könnyebbé tudjuk tenni helyzetüket.

Kiss László: Korábban a daganatos beteg gyerekeket és a kaposvári állatmenhelyet segítettük az
adónk egy százalékával, idén a
kaposvári mentőszolgálatra esett
a választás. Magam is kórházi
dolgozó vagyok, emiatt és családi
érintettség okán is tapasztaltam,
milyen áldozatos munkát végeznek a kaposvári mentők.

Banóné Tóth Anikó: Sajnos nem
dolgozom, nincs munkaviszonyom, így nem is adózhatok. Nem
végezhetek semmiféle álló munkát, mindezt egy korábbi betegségem miatt. Ha viszont tehetném,
akkor az állatmenhelyeket támogatnám. Sok befogadóhely van
a környékünkön is, akiknek jól
jönne a segítség.

Ünnepelt a Vöröskereszt
Megalapítója, Jean Henri Dunant születésnapjához kapcsolódóan május 8-án tartják
a Nemzetközi Vöröskereszt Napját. Somogy megyében pénteken délelőtt köszöntötték a szervezet tagjait, önkénteseit. Az ünnepségen kitüntetéseket, okleveleket és
ajándékokat adtak át.
1828. május 8-án született Henri
Dunant svájci üzletember, aki
1859-ben megszervezte a solferinói
csatatérről, a környező lakosság
segítségével, a csatatéren maradt
sebesültek ellátását. 1863-ban
megalakította az Ötök Bizottságát,
a melyből 1880 -ba n k ifejlő dött a Vöröskereszt Nemzetközi
Bizottsága. Dr. Szerémy György,
a Vöröskereszt Somogy Megyei
Vezetőségének elnöke a pénteki
ünnepségen részletes történelmi
visszatekintést adott a szervezet
megalakulásáról.
A Nemzetközi Vöröskereszt, mint
segélyszervezet, ma 186 országban
Az ünnepségen 20 személy és 6 szervezet kapott elismerést
működik a pártatlanság, emberiesség, önkéntesség, semlegesség, egység, egyetemesség somogyi szervezet munkáját 6000 tag és mintegy
elvei alapján. Feladataik közé tartozik békeidőben a 2000 önkéntes segíti.
nagy tömegeket érintő természeti csapások: föld- Az ünnepségen munkájuk elismeréseként kitüntetésrengés, árvíz, tűzvész stb. áldozatainak szervezett ben részesülők neveit hírportálunkon olvashatják:
egészségügyi és anyagi támogatása. Hazánkban több
mint 13 éve tevékenykednek vöröskeresztetesek. A

Akár 100 kiló feletti harcsák is lehetnek a Desedában

Horgászok a parton
Hétvégén rendezték a 48
órás harcsafogó-versenyt,
mely érdekes tapasztalatokat hozott még a szervező
Kaposvári Sporthorgász
Egyesület vezetőinek is.
Az egyesület elnöke Kozári
Miklós lapunk kérdésére elmondta: ismét bebizonyosodott, hogy
az időjárás az úr, de így is nagyszerű tapasztalatokhoz jutottak,
hiszen kiderült, hogy a tó kiválóan
alkalmas a harcsák horgászatára
is. Az esemény fővédnöke egyébként a nemzetközi hírű harcsavadász Koós Ferenc volt, aki szerint
bőven száz kiló feletti harcsák is
vannak a tóban. Nagyszerűnek
találta a vizet, és azt ígérte, viszszatér majd és filmet is forgat a
Desedáról.
A hétvégi megmérettetésen egyébként 13 kétfős csapat vett részt.
Azért csak ennyi, mert ebben az
időszakban rendkívül sok a verseny – ami megosztja a horgászokat –, valamint még mindig
sokan nem fedezték fel a tavat.
Az egyesület vezetői éppen azon

A legnagyobb harcsát Szerencsés János fogta. Súlya: 9520 g

dolgoznak, hogy minél ismertebbé tegyék, ezért rengeteg rendezvényt terveznek a jövőben.
A hétvégén egyébként egy 9,5
kilós harcsa volt a legnagyobb
zsákmány. Az a csapat, amelyik ezt kifogta, meg is nyerte a
versenyt. Persze, a horgászok azt
mondják, hogy mindig az a legnagyobb hal, amelyet nem sikerül partra vezetni. Sok, valóban
nagyra becsült bajuszos tréfálta
meg most is a horgászokat. Volt

olyan, amelyik simán elszakította
az 50 kiló szakítószilárdságú zsinórt. Hja kérem, a ragadozók nem
adják könnyen magukat!
Palancsa László
Végeredmény:
I. - Target Fishing team 15080 g
3 db harcsa 15680 pont
II. - Kapos Horgászcentrum
9030 g 5 db harcsa 10030 pont
III. - Becsali csapat 5440 g 1 db
harcsa 5640 pont
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CSILLAGSZEMŰ – zenés mesejáték, nem csak gyerekeknek
Színpadon a Kaposvári Roxínház első, teljes mértékben
saját előadása, a csillagszemű juhász történetét feldolgozó mesejáték. A darab szövege Gschwindt Balázs
tollából született, a zenéket Sebesi Tamás szerezte. Ha
röviden össze szeretnénk foglalni, hogy miről is szól a
történet, azt mondanánk: magyar népmese az egyszerű
ember leleményességről, a szerelemről és arról, hogyha
kitartunk elveink mellett, elnyerjük méltó jutalmunkat.
A népmesék végének kedvelt fordulata, hogy a kisember kezébe foghatja a koronát, megkapja a hatalmat, mondván: ő
majd jobban fogja vezetni az
országot. Félreértés ne essék, a
„Csillagszemű” című előadás nem
kritizál senkit, hiszen szereplőit
egytől egyig láthatjuk mindanynyian, mikor reggel a tükörbe pillantunk. Talán ez a kis karikatúra
könnyebben eljut a modern kor
gyermekéhez, az újszerű zenei
világ, a szeretetre méltó karak-

terek és a csavaros mellékszálak
története remélhetően közelebb
hozza a nézőt, miközben még
mindig a klasszikus mesét látja.
A sok humor és komikus pillanat könnyed szórakozást nyújt
a gyermeki szemnek, sőt, a
„Csillagszemű” igazából korhatár
nélkül megtekinthető. A történet
egyszerű: a kisember szembe fordul a hatalommal, úgy dönt, hogy
nem áll be a sorba és a végén neki
lesz igaza. Mindez megszínezve
rengeteg mellékszereplővel, egy

olyan világgal, ahol a bolond a
legokosabb.
Akinek az itt leírtak felkeltették az érdeklődését, május 27én 17 órakor végignézheti, hogy
a Csillagszemű miként marad
hű elveihez, és hogyan nyeri el
az áhított jutalmat. Valljuk be

őszintén, hogy efféle kitartással
manapság szinte csak a mesékben
találkozhatunk. És persze most,
a Roxínházban! A főbb szerepekben: Csillagszemű: Károlyi
Krisztián, Király: Sebesi Tamás,
Királylány: Táskai Emese/ Szabó
Gréta. Rendező: Csorba Tamás.

Közeledik a Festők Városa Hangulatfesztivál

Darázsfészek eltávolításához
hívjunk szakembert!
A nyár beköszöntével egyre gyakrabban keresünk programokat a
természetben és egyre több időt töltünk a szabadban. Ilyenkor előfordul, hogy megszokottól eltérő veszélyforrásokkal találjuk szemben
magunkat. Az egyik ilyen veszélyt a darazsak és a méhek csípése
jelenti, amely nemcsak fájdalmat, hanem komolyabb szövődményeket is okozhat. A csípésükre hazánkban az emberek 2-3 százaléka
allergiás, 97 százalékuknál csak helyi reakció mutatkozik. Ezek a
rovarok általában saját védelmük érdekében támadnak emberre, amit
úgy lehet elkerülni, ha elkerüljük a fészküket és a lehető legkevésbé
ingereljük őket. Amennyiben a méhek, darazsak olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne
kíséreljük meg eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem hívjunk
szakembert. A Kaposvár körzetében tevékenykedő szakemberek
elérhetőségei: Kiss Gábor (Kaposmérő): 30/236-54-64, Frei Gábor
(Kaposhomok): 20/977-12-20, Hegedüs József (Toponár): 30/905-2245, Vámos Sándor (Taszár): 30/481-93-81 (közvetítő).
HIRDETÉS

Biztonságban a zrínyis diákok bringái

Évek óta Kaposvár legnépszerűbb programjai közé tartozik a Festők Városa Hangulatfesztivál, amelyet idén
jövő hét végén, május 24-27. között tartanak. A közel
ötven programmal, népművészeti vásárral, koncertekkel, kiállításokkal a város nemcsak világhírű festőiről
szeretne megemlékezni, hanem fennállásának 300.
évfordulója alkalmából korabeli hangulatot varázsolni
az utcákra, terekre.
Négy napon keresztül intenzíven élhetjük át a
képzőművészet csodáit, megfűszerezve némi
zenei programmal, koncertekkel, irodalmi és
egyéb rendezvényekkel. Ízelítő a fesztiválprogramból:
Hivatalos megnyitó csütörtökön, 17 órakor,
az Együd Árpád Kulturális Központ Vaszary
Képtárában, a 8. MAGYAR GROTESZK
Országos Képző- és Iparművészeti Pályázat
kiállításának megnyitóján. Köszöntőt mond:
Szita Károly Kaposvár polgármestere, a kiállítást megnyitja: Szemadám György festőművész, író, a Magyar Művészeti Akadémia
tagja.
További programok:
Szabadtéri elektrográfiai kiállítás a Képírás
Művészeti Alapítvány gondozásában (sétálóutca, Európa park) • A KaposArt Képző-és
Iparművészeti Egyesület zászlókiállítása (sétálóutca kandelláberei) • Rippl-Rónai József,
Zichy Mihály, Kunffy Lajos festményei, grafikái óriásmolinókon (Rippl-Rónai Múzeum
homlokzata) • Portál kiállítás – kirakatban a
kortárs kaposvári képzőművészet: A belváros
kereskedői, szolgáltató üzletei „örökbe fogad-

nak” egy-egy helyi
művészt (sétálóutca
üzleteinek kirakatai) • III. Országos
Utcatárlat: Nem
h ivat á sos al kotók
szabadtéri kiállítása,
helyszíni alkotással,
közös happening formájában (Nagy Imre
pa rk) • Somog y i,
kaposvári képzőművészek alkotásainak
reprodukciói táblákon (sétálóutca) • A Gyöngyfa Napköziotthon
fiataljainak Rippl-Rónai „reprodukciói” sajátos szemszögből (sétálóutca).
Május 24., csütörtök, 16 óra: Praxis Zenekar
(Fesztiválszínpad, Kossuth tér) • 16 és 18 óra:
Gyermek és családi programok kultúrtörténet,
játékosság és az aktív alkotás jegyében (léggömbfestés, művészeti és kézműves foglalkozások), (Noszlopy utca) • 18 óra: Köztársaság
Bandája (Fesztiválszínpad, Kossuth tér) •
18.30 óra: Csurák Erzsébet selyemfestő ipar-

Mintegy 9,5 millió forintból
épült kerékpártároló a Zrínyi
iskolában, ebből mintegy félmillió forint az önkormányzati
támogatás. A beruházás keretében 16 kerékpárt is beszereztek
és három öltözőt is felújítottak.

művész kiállítása (Együd Galéria, Együd
Árpád Kulturális Központ) • 20 óra: Maszkura
és a tücsökraj (Fesztiválszínpad, Kossuth
tér).
A fesztivál idején élőképek, varázslatos enteriőrök idézik fel a Rippl-korabeli városképet,
valamint kézműves vásár, szabadtéri vendéglátás kínálja portékáját a fesztivál alatt.
Találkozzunk jövő héten minél több programon!
Részletesen: www.festokvarosa.hu

A K apos vá r i Kodá ly Z olt á n
Központi Á lta lá nos Iskola
Zrínyi Ilona Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagiskolája a
K EOP- 6 . 2 .0/A /1 1 kód szá mú
„Fenntarthatóbb életmódot és
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő
mintaprojektek” című felhíváshoz nyújtotta be pályázatát.
A projekt keretében egy 40 férő-

helyes kerékpártárolót építettek és 16 biciklit is beszereztek,
valamint három öltözőt – egy fiú,
egy lány és egy tanári öltözőt – is
felújítottak. A beruházás összköltsége 9.531.283 forint, ebből
9.054.719 forint az állami és az
uniós támogatás, a mintegy félmillió forint önerőt a kaposvári
önkormányzat biztosította.
A múlt pénteki ünnepélyes átadáson Szita Károly polgármester
elmondta: öröm, hogy a tárolók
nem maradnak üresen, az iskolába ugyanis rengetegen járnak
biciklivel. A városvezető hozzátette: az önkormányzat idén 60
millió forintot költ kerékpárutakra és -sávokra.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

V. Magyar Filmek Fesztiválja a Szivárvány Kultúrpalotában

Egy hétvége a mozi szerelmeseinek
Május 24 -27. között rendezik meg
Kaposváron az V. Mag yar Filmek
Fesztiválját, valamint az Országos
Gyermeknapi Rajzfilmünnepet. A
Szivárvány Kultúrpalota igazi csemegékkel várja a filmek kedvelőit.
A csütörtöki megnyitót és rövidfilmeket követően
este 7 órakor a Final Cut – Hölgyeim és Uraim
című magyar játékfilmet vetítik, ráadásul ezt díjtalanul nézhetik meg az érdeklődők. Pénteken a
Török Ferenc rendezte Isztambul látható 18 órától.
A Márai Sándor művéből készült romantikus dráma
főbb szerepeiben Gerd Böckmann mellett Marozsán
Erika, Csányi Sándor, Eperjes Károly, Törőcsik
Mari, Tordai Teri és Pogány Judit ígér igazi kikapcsolódást. Szombaton az erősebb idegzetűeknek szól
A vizsga című magyar thriller Nagy Zsolt, Kulka
János és Hámori Gabriella főszereplésével. Este
pedig a Szabó Magda művéből készült, Szabó István
rendezte Az ajtó című dráma Martina Gedeck-kel és
Helen Mirrennel.
Vasárnap a gyerekeket várják a rajzfilmekkel: 11
órakor Bogyó és Babóca (13 új mese), 13 órakor
Süsü, a sárkány kalandjai, 14.30-kor Lúdas Matyi.
A gyerekfilmekre a belépés díjtalan! Zárásként a
Sherlock Holmes nevében című ifjúsági kalandfilmet nézhetik meg a nagyobbacska gyerekek.

Tejes ládával készülnek a
kutyusok a nyárra
100% somogyi – olvasható a Fino-food
Kft. termékein, amelyeket somogyi munkaerővel állítanak elő.
- Fontosnak tartjuk, hogy kaposvári vállalatként támogassuk a helyi közösségek,
szervezetek munkáját – mondta el MátéMárton Tímea, a tejüzem kapcsolati referense. - A sok kicsi sokra megy elvét
követve most a kaposvári kutyamenhely
részére adtunk használaton kívüli tejes
ládákat, hogy a kutyusok a nyári melegben több vízhez juthassanak.
A tejüzem egész évben jelen van a különböző szervezetek egészségnapjain, ahol

Jegyek és bérletek a Szivárvány Kultúrpalota
pénztárában kaphatók
H-P 12.00 és 17.00 óra között.

az egészséges életmódot népszerűsítik,
egészséges élelmiszereken keresztül. A
Kapos Televízió karácsonyi gyűjtéséhez
csatlakozva minden évben élelmiszeradományt juttat a rászoruló családoknak.
- A teljesség igénye nélkül támogattuk a
város adventi díszkivilágítását, óvodák
jótékonysági báljait, Kaposvár takarítását, az I. Kaposvári Ifjúsági Kupát
– nyilatkozta a referens. – De a Fino
Kaposvár férfi röplabdacsapat és szurkolói is segítettek: plüssállatokat, ruhákat,
kisebb játékokat gyűjtöttek össze, melyeket rászoruló gyerekekhez juttattunk el.
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Elutazott Bakuba a Compact Disco

Presser Gábor
és Rúzsa Magdi
Kolozsváron

Vasárnap utazott az Eurovíziós Dalfesztiválra az azeri fővárosba a Magyarországot képviselő Compact Disco zenekar, amely a verseny első elődöntőjében, május 22-én adja
elő a Sound of Our Hearts című dalt a bakui Crystal Hall arénában.

Presser Gábor és Rúzsa Magdi is fellép augusztusban a harmadszor megtartandó Kolozsvári
Magyar Napokon. Gergely Balázs, a fesztivált szervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: a
Kolozsvári Magyar Napok keretében idén is klasszikus és könnyűzenei koncertek, képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók várják a közönséget. – Az
esti főtéri koncertek mellett a Farkas utcai fesztiválutca lesz a közösségi találkozási pont – fogalmazott
Gergely Balázs.
Amint Sánta Levente fesztiváligazgató elmondta,
Presser Gábor és Rúzsa Magdi egyedi, közös produkciója lesz az augusztus 13. és 20. között tartandó
rendezvénysorozat legfontosabb koncertje, de a többi
fellépőre sem panaszkodhatnak a fesztiválrajongók.
A dzsesszvonalat a Budapest Ragtime Band képviseli, a bluesos hangulatot Hobo és bandája garantálja, a
főtéren koncertezik ugyanakkor az Edda és a Neoton
Família is.

Somogy táncai kortárs átiratban
Különleges neoautentikus előadást
állít színpadra ifj. Zsuráfszki Zoltán a
Nemzeti Táncszínház Refektóriumában:
a somogyi autentikus néptáncot és a
koreográfus egyéni kortárs mozgásvilágát ötvöző produkció a Kreatív kríziSom
címet kapta.
Az előadás a gondolatiság, az erős folk-organikus
világ, az aktualitás és a színház jegyében született
meg - mondta el az MTI-nek ifj. Zsuráfszki Zoltán,
a darab rendező-koreográfusa. Mint hozzátette: a
táncelőadásban a somogyi kanászok tiszta, egyszerű, kompromisszumot nem ismerő és bátor
természetét állítja példaként a mai magyar válságot
megélő emberek elé.
A koreográfus szerint bármilyen nehézségek és

kihívások között is éljük a mindennapjainkat, ha
a hitünk, a közösségeink, a munkánk, valamint a
mindennapi energiáink megmaradnak és tesszük a
dolgunkat, akkor mindent át lehet vészelni. Ez a mi
emberi tartásunk alapja - vélekedett az alkotó.
A koreográfus ars poeticájaként megnevezett
neoautentika a somogyi néptánc és az egyéni
kortárs mozgásvilág találkozásából, illetve keveredéséből született meg. Az alkotói folyamatban segédkező Szabó Rubinka és Linczenbold
Maximilian somogyi archív felvételekről tanulták
meg az eredeti táncanyagot, amelyet a művészek
a színpadon rekonstruálnak. A somogyi táncokat
jellemző nemes egyszerűségből merítve a koreográfus egyfajta új kortárs táncnyelvet dolgozott ki: a
színpadon ennek a két mozgásvilágnak a folyamatos változását követhetik nyomon a nézők.

Mystery Gang: itt az első magyar nyelvű lemezük
Megőrülök érted címmel első magyar nyelvű anyagát készítette el a Mystery Gang, a
külföldön is népszerű rockabilly-trió; Egri Péter, a csapat frontembere az MTI-nek a
friss lemez hátteréről mesélt.

- Az Eurovíziós Dalfesztivál jó
lehetőség arra, hogy az ember
megmutassa magát Európában,
sőt azon túl, hiszen több millióan nézik a kontinensen kívül is.
Másrészt Magyarországra akarjuk irányítani a figyelmet, arra,
hogy itt is készülnek jó dalok
– mondta Lotfi Begi, a Compact
Disco tagja az MTI-nek.
A hazai elektronikus zenei színtér tehetséges zenekara a februári magyar döntő megnyerésével szerzett jogot arra, hogy
dalával képviselje az országot
az 57. Eurovíziós Dalfesztiválon
az azeri fővárosban. A Compact
Disco 2008-ban alakult, eddig két stúdióalbumot
készített: a Steroid 2009-ben, a II-es lemez tavaly
jelent meg a CLS Music kiadásában. A csapat tavaly
Fonogram-díjat kapott, mint az év hazai elektronikus zenei produkciója. A formációban Lotfi Begi
(groove-ok, extra zenei sávok, effektek) mellett
Pál Gábor billentyűs hangszereken játszik, Sándor
Attila basszusgitározik és Walkó Csaba énekel.

A Compact Discóval Szakos Krisztián is Bakuba
utazik, aki fontos szerepet játszott a Sound of Our
Hearts utolsó simításainál, a keverésben, a hangszerelésben, valamint a dalhoz készült egyik remixben.
Szakos Krisztián a 25 ezer nézőt befogadni képes
Crystal Hall aréna színpadán is ott zenél Bakuban a
csapattal, mellette egy vokalista, Wéber Helga lesz
látható-hallható.

Veterán biciklik kiállítása Szegeden
Technika- és sporttörténeti érdekességekkel,
az elmúlt százötven év
és napjaink használati
tárgyaival is találkozhatnak, akik ellátogatnak
a szegedi Móra Ferenc
Múzeum péntektől látható, veterán bicikliket
bemutató kiállítására.
A Kultúrpalotába lépő vendégek biciklisávon haladva ismerhetik meg azt a harminchat
kerékpárt, amelyek az elmúlt
százötven év biciklis múltját
mutatják be. A legkorábbi darabok nemcsak fémből, hanem
fából és bambuszból is készültek. Igazi különlegesség a Csontrázóként emlegetett 1860-as öntöttvas velocipéd, melyet súlya
miatt komoly erőfeszítésbe került megmozdítani.
A kerékpározás szerelmesei valódi időutazáson

vehetnek részt: a 19. században
készült velocipédek mellett a
múlt század retro bringáival,
magyar, francia, holland, olasz
és német gépekkel is megismerkedhetnek. A mai korszerű járművek között megtaláljuk Mark Cavendish profi
kerékpáros biciklijét, mellyel
a 2010-es Tour de France több
szakaszát megnyerte. Emellett
egy tavaly, Szegeden épített
chopper túrabiciklit is megtekinthet a közönség.
A kétkerekűek mellett alkatrészeket – csengőket, egykor
gyertyával vagy petróleummal
működő lámpákat –, múlt századi katalógusokat, használati
útmutatókat, különleges érmeket, az egykori tulajdonos kilétét jelző biciklitáblákat, márkajelzéseket, valamint versenykerékpáros fejvédőt és mezt
is láthatnak az érdeklődők.

Nemzetközi siker lehet a játékszoftver
Nemzetközi siker lehet a Build & Lead nevű közösségépítő játékszoftver, amely a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 1359 cm? - Agyalj rajta! című játéktervezési pályázatán elnyerte a 2 millió forintos fődíjat.

- Eddig csak angol nyelvű lemezeket csináltunk brit, amerikai és
német kiadónál, és a Mystery Gang
ezután sem fog átváltani magyarra a szövegekben: május végén
amerikai kiadónknál is kijön új
anyagunk ingyenes netes letöltési lehetőséggel. A Megőrülök
érted című album elsősorban azért
jött létre, mert tavaly nyáron volt
egy koncertünk az akkori Zöld
Pardonban, ahol több mint ötezren
voltak kíváncsiak ránk, annyian,

mint mondjuk a Quimbyre vagy
a Tankcsapdára szoktak menni
– mesélte Egri Péter énekes-gitáros.
Ez a koncert azt igazolta a Mystery
Gang számára, hogy bár a zenekar
soha nem számított a média kegyeltjének, “fű alatt” mégis sikerült Magyarországon kiépíteni
egy széles körű közönséget.
- A Megőrülök érted egyfajta közszönet a részünkről mindezért. A
magyar nyelvű szövegek írásá-

nál a 20. századi, városi líra inspirált, például Albert Goldman,
Jack Kerouac dolgai, de említhetem Vas Istvánt, Márai Sándort
vagy akár Kosztolányit is. Az én
esetemben egy dalra egy-egy film
is hatással van, például a francia újhullám Roger Vadimmal, az
olasz neorealista mozi Fellinivel
– jegyezte meg Egri Péter.
A Mystery Gang május 18-án a
Millenárison a Jazzy Fesztivál
keretében mutatja be új lemezét.

A Build & Lead szoftvert az erInnovations Kft.
tervezte. A MOME pályázatának elsődleges célja
a magyar játéktervezési hagyomány felélesztése
volt, hosszú távon pedig a kezdeményezés nemzetközi szintre emelése - adta hírül közleményben az
egyetem.
A Build & Lead közösségépítő játék a
zsűri véleménye szerint önmagában is imponáló, a
beadot t pályamunkák közül a
legszebben megvalósítot t késztermék. A bírálók
véleménye szerint az
alapötlet, a játék működése eredeti és egyszerű, újszerű a játékélmény,
a programban megjelenő
voronoi sokszögek játékra
alkalmazásának kivitele rendkívül igényes, emellett kiemelkedő
a grafikai minőség, valamint a megbízható, jól működő
szoftveres háttér is. A zsűri szerint a nemzetközi

piacon is életképes játékban kis fejlesztéssel számos
lehetőség rejlik.
Rubik Ernő Kossuth-díjas építész, formatervező
adta át a fődíjat a nyertesnek. A világhírű tervező
beszédében az eredetiség szerepét
hangsúlyozta: - A kiírás legfontosabb elvárása az eredetiség volt,
a zsűrinek azt kellett néznie,
melyik munka más, mint
a többi. Épp emiatt sok
pályamű még nyitott,
további gondolkodásra és munkára kínál lehetőséget. A cél az,
hogy akárcsak a pályázat maga, az eredmény
is inspiráló legyen, és fejlesztésre
ösztönözze az alkotókat.
A MOME különdíját a The Tactile Group Tactile
nevű, apptivity-típusú interaktív kockakészlete
nyerte, a HG.hu online dizájnmagazin pedig a
Madeworks csapatának “AXYZ” elnevezésű kártyajátékát jutalmazta különdíjjal.

Forrás: MTI
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Szoknyavadászatot rendeztek a sztárok Sid táncra perdül
Christopher Lambert, Mel Gibson, Sean
Connery – nosztalgikus hősök, akiket a
férfiak és a nők egyaránt imádnak, és
akik bebizonyították, hogy az igazi férfi,
bizony szoknyát is hord. A hazai sztárok
ellesték a skót módit, és rendhagyó bulin
köszöntötték a nyarat, ahol a szebbik és
az erősebbik nem képviselői egyaránt
szoknyában múlatták az időt.

A nyár már nem is volna igazi jeges poénok nélkül: júliusban visszatér minden
idők egyik legsikeresebb animációs vígjátéka, a Jégkorszak, hogy a 4. részben, a
Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens-ben (hazai bemutató: július 5.) újabb kalandok
felé sodródhassanak az ősrégi barátok: Sid, Manny és Diego, nyomukban a mindig
makkra éhes motkánnyal.
A világ legfurcsább csordája ezúttal egy leszakadó jégtáblán reked,
besodródik az óceánba és kalózok
szőrös mancsai közé kerül, de a
csapat leleményessége és jó kedélye remélhetőleg hazajuttatja őket
végül.
A Jégkorszak legmókásabb figurájának, Sidnek természetesen
ismét Geszti Péter kölcsönzi a
magyar hangját: ám ezúttal nemcsak a hangját. A gyártó Twenieth
Century Fox stúdió ugyanis klipet
is készít a filmhez, melyben Sid
táncra perdül és énekel. A pár
perces videóban nem a nagyszájú
lajhár az egyetlen szereplő, látható
lesz az ő eredeti hangját biztosító
John Leguizamo, valamint vele a
világ számos tájáról – természetesen Budapestről is – származó
sok-sok rajongó. Leguizamóval
vállvetve Geszti Péter is szerepel

Rendhagyó módon ünnepelték a nyár beköszöntét a
sztárok, és nemre való tekintet nélkül szoknyát húztak. A Fajdkakasos Skótszoknya Partin az Apollo23
tagjai és Király L. Norbi vitték a prímet, akik a skót
játékok vicces változataiban versengtek egymással:
mini farönkökkel egyensúlyoztak, tojással szlalomoztak, majd a Famous Grouse whisky ikonját, a fajdkakast mázolták a falra bekötött szemmel. A művészinek
cseppet sem nevezhető alkotásokat Sipos Peti bírálta
el, aki a baráti csipkelődés mellett kedveskedett is
a játékosoknak, és ivókehelynek is kiváló kupákkal
díjazta a teljesítményüket.
- Nem is tudom, hogy valaha részt vettem-e ügyességi
játékban. Talán az óvodában utoljára. Mindenesetre
örülök, hogy nem koptak el a reflexeim, és sikerült
megnyernem a versenyt – árulta el Király L. Norbi,
aki hamarosan apai örömök elé néz, így a legjobbkor
jött a régi emlékek felidézése.
Az Apollo23 a második helyezettnek járó serleget
vitte haza. René, Tamás és Tibor azonban a skót öltözetet élvezték a legjobban.
- Teljesen új élmény ez a szoknyás világ – mesélték
nevetve a fiúk. – Először ódzkodtunk az öltözettől, de
hamar rájöttünk, hogy kár volt. Nagyon kényelmes és
praktikus, és ha utcán nem is, de egy farsangi partin
még biztos fel fogjuk venni.

a klipben: az ő táncos snittjeit
már rögzítette egy forgatócsoport
a Hősök terén.
– Sidre lassanként úgy tekintek,
mint egy jó haverra, aki időről
időre felbukkan az életemben
– kommentálta a klipforgatást

Kiss Ramóna Bánfalvy Ági nyomdokaiba lép

Az Anima Sound System kapta az első Comet-gömböt
Idén hetedik alkalommal adják
át „A Magyar
Könny űzenéér t”
Comet-gömbjét,
amelyet olyan előadók és zenekarok
nyerhetnek el, akik
legalább 10 éve vannak a pályán és munkájukkal kiemelkedően sokat tettek a
hazai könnyűzenéért.
2012-ben az Anima
Sound System nyerte el ezt a megtisztelő díjat, így a magyar zene
olyan nagykövetei mellé kerültek, mint például Geszti Péter,
a Neoton Família vagy Ákos. A
VIVA megújult Interaktív című
műsorában jelentette be a csa-

torna, hogy a VIVA Comet gála
idei első díjazottja, a Magyar
Könnyűzenéért-díj tulajdonosa
a jövőre 20 éves Anima Sound
System lett, amely az elmúlt másfél évtized legfontosabb hazai
elektronikus tánczenei alakulata.

Geszti Péter. – Ha nem jelentkezne be néha, nagyon hiányozna.
Remélem, a tánctól sem fogok
lefagyni: jó poénnak néz ki,
hogy ha virtuálisan is, de John
Leguizamóval sasszézhatok egy
kicsit – csak úgy, lajhármódra.

A csatorna választása jól mutatja, hogy
a VIVA Televízió
t ava s z i m eg új u lása után erőteljesen nyit az újabb
zenei trendek felé:
a csapat egyedi és
formabontó zenéjével hamar a magyar és nemzetközi
kortárs zenei világ
megker ül hetetlen
tényezőjévé vált.
Az Anima Sound
System ráadásul még soha nem
lépett fel a VIVA Comet színpadán, így a díjátadóra tervezett
különleges show keretében azok
is megismerhetik őket, akik még
nem hallották ezt az egyedi hangzást élőben.

Kedélyes olvasópróbán leshettük meg, hogyan
folynak az Abigél színpadi adaptációjának munkálatai. Bánfalvy Ági producer és Szikora János
rendező vezényletével a művészek egy rendhagyó

felolvasáson bizonyították, remek csapatot alkotnak. A Bánfalvy Ági számára országos ismertséget hozó szerepet ezúttal Kiss Ramóna formálja
meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon június
8-án debütáló darabban, amely a Budapesti Nyári
Fesztivál egyik nagy attrakciója. Szintén nagy feladat előtt áll a bájos Csöngedi Nikolett is, aki Vitay
Georginát alakítja. Kőnig tanár urat Lengyel Ferenc
és Schlanger András, Kuncz főhadnagyot Németh
Kristóf játssza, Vitay tábornok szerepében Trokán
Péter és Szabó Sípos Barnabás látható, Zsuzsanna
testvért Gubás Gabi és Fábián Anita személyesíti
meg, a Matula igazgatóját pedig Körtvélyessy
Zsolt, illetve Dóczy Péter formálja meg, csakhogy
néhány nevet említsünk a valódi színházi csemegének számító sztárszereposztásból.

Magyar produkció nyitja a Foci Eb-t

Meglepetéssel készül a Happy Gang
Minden évben várva várt esemény a BRAVO zenei díjátadója, amire az előadók és a
rajongók is készülnek. Idén egy szenzáció már biztosan lesz: a gálán fellép a ‘90-es
évek sztárzenekara, a Happy Gang. A rendezvény témája az egykori és a mostani
csapatok és előadók, mivel 20 éves szülinapját ünnepli a BRAVO magazin.
Az egykori trióból mára már duóra formálódott zenekar tagjainak, Corynak és VITAminnak újra tapsolhat a közönség.
Számos fellépésen bizonyíthatták már: a Happy Gang dalaira
még most is megőrülnek a bulizni vágyók. Ahogy annak
idején sok-sok zenekarnak, a Happy Gang-nek is fontos volt
a BRAVO magazin. Cory és VITAmin szívesen emlékszik
vissza az akkori megjelenésekre.
- A Happy Gang 1993 őszén a semmiből tűnt fel, mégpedig
a BRAVO magazin hasábjain, a „foto love story” képes
sorozat első hazai szereplőiként. 4 részen keresztül voltunk
az újságban, több oldalon keresztül. Egy történetet kellett
eljátszanunk, ami nagyjából arról szólt, hogy alapítottunk
egy zenekart, és szerettünk volna stúdióba menni. Ehhez
azonban pénzre volt szükségünk, ezért elmentünk dolgozni.
Sikerült is felvennünk a dalokat, onnan pedig meg sem álltunk a balatoni Flört diszkóig, ahol ráadásul még egy külföldi sztárvendég is fellépett. Na, meg persze, szerelmi szálat
is beleszőttünk ebbe a kitalált történetbe. Jó nagy durranás
volt, kétségtelen – árulta el Cory, hogyan is indult karrierjük
a magazinon belül.
A fiúk szerényen elhallgatták, hogy nemcsak ilyen jellegű
közös élményeik vannak a BRAVO magazinnal kapcsolatosan, hanem 1996-ban elnyerték a BRAVO OTTO díjat is.
Abban az évben a „Kérek egy kulcsot a szívedhez” című
daluk a legtöbbet játszott sláger volt.

2012. június 8-án, György Ádám és Karmatronic erre
az alkalomra komponált dalukat adják elő – nyolcszáz
táncos közreműködése mellett – a Futball Európabajnokság megnyitóján Varsóban. A megnyitó ceremóniát a jelenlévő nézők tömegei mellett, a televíziós
közvetítések révén 300 millióan kísérik figyelemmel
világszerte.
A “különleges duó” tagjai különböző zenei műfajban
értek el világraszóló sikereket. György Ádám az
Egyesült Államokban élő zongoraművész, klasszikus
zenei koncertjei teltházasak a világ számos pontján.
Karmatronic, az olasz származású, Budapesten élő
DJ/producer világsztárok felkérésére készít hivatalos remixeket (Beyoncé, Shakira, Britney Spears,
Pussycat Dolls stb.), melyek dobogós helyen szerepelnek a Billboard slágerlistáján.
- A klasszikus zenét ötvözzük a modern elektronikus zenével, Európa legfontosabb sporteseményének
megnyitóján. Ez a szokatlan hármas fúzió egyszerre
jut el mindenkihez, hiszen sem a zene, sem a sport
nem ismer korlátokat. A futball, a zene után a második

helyen áll az életemben. Aktív tagja vagyok a magyar
DJ válogatott labdarúgócsapatának, így jótékonysági
mérkőzéseken rendszeresen pályára is lépek. Nagy
megtiszteltetés számomra, hogy együtt zenélhetek
Ádám barátommal, és közösen felléphetünk ezen a
fantasztikus megnyitón! – nyilatkozta Karmatronic.
György Ádám szintén aktív futballista, egy New
York-i és egy budapesti csapatban is focizik. Varsóban
természetesen Chopin-t fog játszani, és a közös daluk
zenéje is Chopin-motívumokra épül.
- Valami olyat szerettünk volna alkotni, amellyel a
Chopin által képviselt klasszikus zenei hagyományokat be tudjuk vinni a sportesemények világába. Klasszikus zenész vagyok, ezért Chopin művét
változatlanul játszom ebben az igencsak szokatlan
miliőben. Szerencsére az alkotócsapat is hisz az elképzeléseimben. A küldetés nemcsak arról szól, hogy
két teljesen eltérő világot kapcsolunk össze, hanem a
klasszikus zenét is népszerűsítjük ebben a különleges
környezetben. Ez az igazi kihívás számomra – tette
hozzá György Ádám.

Forrás: One

Média
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2003 után újra bajnok lett a Juventus - veretlenül

Mindenkin átgázoltak a Zebrák
Szögezzük le: az a csapat, amelyik egy teljes szezont végigtol veretlenül, teljesen
megérdemelten gyűjti be a bajnoki címet. Hát még, ha egy olyan kiegyensúlyozott
pontvadászatban teszi ezt, mint az olasz. A Juventus véghezvitte ezt a bravúrt, így jár
neki a kalaplengetés.
A Scudetto sorsa a 37. fordulóban
dőlt el végérvényesen, amikor a
Juve megverte a Cagliarit, ezzel
egy időben pedig a nagy vetélytárs, címvédő Milan benézte a
városi derbit az Interrel szemben.
A torinói gárda egyre-másra játszotta a meccseit - vereség nélkül.
Igaz - főleg a kiscsapatok ellen
- sok döntetlen is becsúszott, a
rangadókon viszont kiválóan szerepelt a Conte-legénység. Hogy
mi volt a titkuk? Legtöbb vetélytársukat egyszerűen bedarálták:
sokszor akkor is képesek voltak
győzni, amikor csapnivalóan játszottak, egy nagycsapat pedig erről (is) ismerszik meg. Remekül
bevált néhány új igazolás is: míg az utóbbi években
Pirlo már csak a kezdőkört taposta a Milanban, a
Juvéban valósággal újjászületett. Vidal talán élete
szezonját futotta, de kiválóan teljesített Lichtsteiner
és Vucinic is. Nem mehetünk el szó nélkül az edző,
Antonio Conte mellett sem, aki minden meccsen
kétszáz százalékon pörgött és fanatizálta övéit.
A Milan sokáig kiegyensúlyozottan szerepelt: a
kicsiket általában verte, a rangadókon rendszerint
bukott vagy ikszelt. A Zebrák döntetlenjei miatt
mégis egészen a hajráig nyílttá tudta tenni a bajnoki
cím kérdését. Áprilisban azonban jött egy váratlan
pofon otthon a Fiorentina ellen, valamint két remi
a Cataniával és a Bolognával. A Juve eközben sorra
nyerte a meccseit, így végül beelőzött.
A harmadik hely sorsa az utolsó fordulóban dőlt el,
azt az Udinese happolta el a Lazio, a Napoli és az
Inter elől, így indulhatnak a Bajnokok Ligája selejtezőjében.
Akadtak csapatok, melyek egyértelműen csalódást
okoztak szurkolóiknak. Az élre egyértelműen az Inter

kívánkozik, melynek szezonjáról mindennél többet
elmond, hogy az idényt a kispadon Gasperinivel
kezdték, Ranierivel folytatták és Stramaccionival
fejezték be. A milánói kék-feketéket például odavissza verte a kiesett Novara, így csak a hatodik
pozícióban zárták a bajnokságot. A Roma szeszélyesebb volt, mint az áprilisi időjárás, váratlan vereségek és nagyszerű győzelmek követték egymást, a
dobogó helyett be kellett érniük a hetedik hellyel.
Ennél is nagyobb traumaként élhették meg az idényt
a Fiorentina és a Genoa szurkolói. Előzetesen mindkét csapatot legalább a középmezőnybe várták, ehhez
képest örülhettek, hogy nem estek ki. A firenzeieknél ráadásul az idegekkel sem volt minden rendben: a
Novara elleni meccsen az edző, Delio Rossi egyszerűen felpofozta lecserélt játékosát, Adem Ljajicsot,
miután a középpályás bemutatott neki (és állítólag
sértően beszélt a tréner fogyatékkal élő fiáról). Rossi
a félidőben lemondott posztjáról...
Dióhéjban ez volt tehát az olasz bajnokság 2011/12-es
idénye. Augusztus végétől pedig újra forog a mókuskerék: kezdődik a 2012/13-as szezon!
-viz-

Már Kaposváron is hódít az északi gyaloglás
Napjainkban talán már
nem is annyira meglepő
a látvány: egy pár speciális bot és egy különleges
gyaloglótechnika segítségével rendkívül hatékonyan, ugyanakkor kímélő
módon fejleszthetjük állóképességünket, izomerőnket, mozgáskoordinációnkat. Ez a nordic walking,
amely már Kaposváron
sem ismeretlen.
Minden héten útra kelnek a
nordic walking, vagyis az északi gyaloglás kaposvári kedvelői. A mozogni vágyók a
Somogy Megyei Szabadidősport
Szövetség segítségével ismerkedtek meg ezzel a sportággal: előbb
elsajátították a két bot használaHIRDETÉS

Monok Tibor: 50!
A kaposvári kosárlabdázók ügyvezetője ütőképes csapatot formálna az új szezonban
Hétfőn ünnepelte ötvenedik születésnapját a Kaposvári Kosárlabda Klub ügyvezetője.
Monok Tibor évtizedek óta ismert alakjak a helyi sportéletnek, játékos-pályafutása
befejezése óta pedig már edzőként és klubvezetőként is dolgozott. A sportember
napjainkban azon munkálkodik, hogy a következő szezonban ütőképes csapata legyen a somogyi megyeszékhelynek.
Monok Tibor jó kezű kosárlabdázóként több mint 500 élvonalbeli
mérkőzésen lépett pályára, egyetlen somogyiként két bajnokin is
ötven pont felett dobott. 2004-ben
másodedzője volt a bajnokságot
és kupát nyert kaposvári együttesnek, később a magyar válogatott edzőjeként is dolgozott.
Pályafutását 1974-ben még labdarúgóként kezdte, és napjainkban
is közel áll hozzá ez a sportág. A
középpontban azonban a kosárlabda áll: Monok Tibor 2009. január
elseje óta tölti be a KKK ügyvezetői posztját, emellett az utánpótlással is foglalkozik. A sportvezető-edző napjainkban azon munkálkodik, hogy végre olyan csapat
alakuljon, amely bejut a legjobb
nyolc közé a bajnokságban. Idén
összességében nem sokon múlt a
bravúr: lényegében csak az utolsó
fordulóban dőlt el, hogy a KKK
nem kerül be a felsőházi rájátszásba és a kilencedik helyen zár.
„Az évad végén csak Dávid
Gergelynek és Kovács Somának
volt érvényes szerződése a következő szezonra, azóta sikerült
megállapodnunk a csapatkapitánnyal, Szőke Balázzsal, illetve
Kiss Kornéllal is a közös folytatásról – mondta Monok Tibor.
- Az is biztos, hogy továbbra is
nálunk pattogtat majd a két fiatal, Bíró Bence és Fonai Richárd.
Fekete Ádám vezetőedző szerződése május 31-én jár le, így vele
is új megállapodást kell majd kötnünk.”
Az utánpótlás is jól teljesített
az elmúlt időszakban. A fiatalok
áprilisban egy olaszországi nemzetközi tornán szerepeltek, ahol
egy második és egy ötödik helyet szereztek. Az Eurocamp2012
elnevezésű viadalon száz csapat
vett részt, és a csapatok egy nap
alatt 43 mérkőzést játszottak le a

13 fedett pályán. A kaposvári küldöttség a hely nevezetességeivel
is megismerkedett. A bátrabbak
fürödtek is, és pihenésre, közösség-építésre is jutott idő. A KKK
U18-as korosztálya ezt követeően
beverekedte magát a bajnokság
országos döntőjébe, ahol hetedikként zárt.
A felnőtt csapat szezonzárója

egyébként hagyományosan jól
sikerült: a Rádpusztai szabadidőközpontban a fiúk a könynyű uzsonna után lovaskocsival
kirándultak a Balatonhoz, majd
különböző ügyességi feladatok
következtek a programban. A jól
sikerült délutánt kacsasült zárta
párolt káposztával.
O. F.

Négy év után újra a csúcson a Crystal SC
tát, valamint a helyes testtartást
és a gyaloglást. Ezután megkezdték a szervezett oktatást és
csapatot szerveztek. A társaság
tagjai alkalmanként, immár 13
hónapja, 10-12 kilométert tesznek meg, a Zaranyi erdő és a

Deseda irányába. A szakemberek
szerint ez a mozgásforma minden
korosztálynak megfelelő, mert a
természetben űzhető és minden
izomzatot megmozgat - tájékoztatta a Kapos Extrát a túrák szervezője, Böröczi Antalné.

Négy év után újra vidékbajnoki címet szerzett a Crystal SC. A kaposvári ritmikus
gimnasztika egyesület fiataljai a Mogyoródon megrendezett viadalon érték el a nagy
sikert. A kétnapos eseményen több mint háromszáz fiatal sportoló lépett szőnyegre.
A szezon egyik legfontosabb versenyére nagy reményekkel utaztak el a somogyi fiatalok, akik nem is
okoztak csalódást. Az első napon, egyéni összetettben Rácz Dorottya végig jól összpontosított, magabiztosan adta elő gyakorlatait, és végül a dobogó
második helyére állhatott fel. A második napon,
egyéni összetettben Márvai Csenge második, Takács
Dalma pedig harmadik lett. Dalma labdás gyakorlata első helyet ért. Az összetett csapatversenyt
ezek után a Márvai Csenge, Takács Dalma, Nagy
Nikolett, Zakariás Luca összeállítású Crystal nyerte
meg. Mindenki hozta a tőle várható formát. Ebben
a kategóriában utoljára 2008-ban szerzett somogyi
egyesület bajnoki címet, és a siker akkor is a Békési
Zsanett vezette egyesület nevéhez fűződött! A lányokat Békési Zsanett, Feitner Bernadett és Kovácsné
Balogh Éva készítette fel.
A záró napon a Crystal SC két csapatot is ki tudott
állítani a fiatal tehetségek sorából, és a gyakorlatok pontos és fegyelmezett végrehajtása mellett
a rutinszerzés volt a cél! Ezúttal is mindenki jól
teljesíett, így kis híján újabb csapat-érem született:
a Németh Dorina, Fülöp Kitti, Gyenesei Fanni,
Kulcsár Adrienn, Felden Petra összeállítású együttes negyedik, a Várhelyi Panna, Frang Mercédesz,
Lugosi Anna, Farkas Laura összeálíltású gárda pedig
ötödik helyezést szerzett.
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Bennmaradt az élvonalban a Rákóczi futballcsapata, mégis távozik a vezetőedző

Sisa Tibor: a mór megtette kötelességét...
Nem kell a szezon végéig
izgulnunk: már a labdarúgó NB I. 28. fordulójában
eldőlt, hogy bennmaradt
az elit ligában a Kaposvári
Rákóczi futballcsapata.
Az elmúlt napok eseményei úgy alakultak, hogy
a Szombathelyi Haladás
ellen a döntetlen is elég
lesz az üdvösséghez, és
a fiúk meg is szerezték az
egy pontot. A vezetőedző
viszont nem kívánja meghosszabbítani a szezon
végén lejáró szerződését.
Az első negyedóra végén a semmiből szerzett vezetést a Haladás,
Nagy Dániel kapáslövése talált
utat a jobb alsó sarokba, egy rossz
felszabadítás után. 0-1. A második
félidőből öt perc telt el, amikor
Grumic valószínűleg a forduló
gólját szerezte. Gujic beadását
Bebeto fejelte vissza a szerb támadónak, aki szenzációs ollózással
szerezte meg az egyenlítő találatot. 1-1. A Rákóczi emberelőnybe
került, és végül megszerezte azt a pontot, ami
az üdvösséghez kellett. A sérüléshullám és az
eltiltás miatt felforgatott védelem remekül állta
a sarat.
„Ismerem az NB I-et, nagyjából meg
tudom állapítani, ki mire képes. Én korábban a Honvéddal magyar kupát nyertem, az
ifiválogatottal Európa-bajnoki bronzérmet
szereztem és kijutottunk a világbajnokságra,
de ezt a mostani eredményt tartom pályafutásom egyik legnagyobb sikerének - mondta
a lefújás után a Rákóczi vezetőedzője, Sisa
Tibor. - A keret többsége alacsonyabb osztályból érkezett játékosokból állt, mégis próbáltam

SPORTHÍREK
Hárman a válogatottban
A diákolimpián, majd a válogató versenyen is nagyszerűen
szerepeltek a kaposvári fitnesz-versenyzők. Bakó-Sas Médea
tanítványai közül hárman szereztek indulási jogot az Európabajnoskágra: Horváth Dóra, Layton Sandra és Szrnka Vanessza
egyaránt kiemelkedően teljesített korosztályában.

A Lovasakadémia a legjobb
nekik lehetőséget adni; azt akartam, hogy lássák a fiatalok is, hogy Kaposváron futballozni
perspektíva. Két évvel ezelőtt idejöttem, elvállaltam a feladatot, és nagyon büszke vagyok
rá, hogy ezt a legutóbbi bajnokság után ebben
az idényben is teljesítettem. Szeretném megköszönni a vezetőknek, hogy hagytak dolgozni,
minden edzőnek ilyen főnökséget kívánok. A
szerződésem a nyáron lejár, meglátjuk, mit
hoz a jövő.”
Természetesen a mérkőzés után, olvasva a
kaposvári vezetőedző nyilatkozatát, felerősödött a hozzászólási kedv a Rákóczi hivatalos
honlapján. A szurkolók azt találgatták, vajon

mit akart mondani Sisa Tibor. A többség arra
a következtetésre jutott, hogy a szakember
a távozásra készül. Néhány órával később
kiderült: nekik volt igazuk. Sisa elárulta: nem
kívánja meghosszabbítani a lejáró szerződését.
A vezetőedző két éven át irányította a somogyi
zöld-fehéreket: tavaly a hetedik helyen végzett,
az idén pedig teljesítette a fő célt, vagyis benntartotta a csapatot az élvonalban. A kaposváriakra még két mérkőzés vár a szezonban, előbb
a Vasas otthonában, majd hazai pályán, a ZTE
ellen.
-f-

A Fino és a BITT-Kaposvári Egyetem ﬁataljai is érmet remélnek a junior döntőn

Rangos utánpótlás röplabdatorna a Táncsicsban
Péntektől vasárnapig a
kaposvári Táncsics Mihály
G imnázium spor tcsarnoka ad otthont a röplabda Országos Junior
Bajnokság döntőjének. A
rangos viadalon a legjobb
hat-hat magyar leány és fiú
együttes száll harcba az
1. MCM-Diamant Kupért.
A mezőnyben ott lesz a
két kaposvári csapat, a
Fino és a BITT-Kaposvári
Egyetem gárdája is, méghozzá az éremszerzés
reményében.
Az év egyik legnagyobb utánpótlásversenyét a Kaposvári
Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE rendezi,
közösen a város két felvevő egyesületével. A somogyiak pályázatát külön motiválta, hogy Kaposvár
két élvonalbeli klubja, a Fino és a BITT-Kaposvári
Egyetem junior csapata egyaránt eljutott a döntőig.
A remények szerint Kaposvár a korábbi évekhez
hasonlóan ezúttal is jó házigazda lesz, a két somogyi résztvevő pedig hazai környezetben, a közönség
támogatásával szeretne eljutni a dobogóig.
- Szeretnénk megszerezni az első helyet - válaszolta az esélyeket firtató kérdésünkre a kaposváriak
utánpótlás válogatott játékosa, Gergye Roland, aki
elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a
Fino felnőtt csapata az idén is megvédte magyar
bajnoki címét és kupaelsőségét. - A Dunaferrnek, a
Dágnak és a Kecskemétnek is erős csapata van, de
talán mi jobbak leszünk náluk.
- Megcélozzuk a dobogót, de jól tudjuk, hogy sok

Négy egyéni és két csapat aranyérmet szerzett, így kiérdemelte a
legeredményesebb egyesület címet a Lovasakadémia SC Kaposvár
az idei lovastorna Budapest-bajnokságon. A szezon második válogató versenyén nyolc egyéni indulóval és két fél csapattal szerepeltek a somogyiak, akik közül kategóriájában Somogyi Eszter,
Bence Balázs, Somogyi Miklós és Jezerniczky Nóra állhatott fel
a dobogó tetejére.

Amatőrök az asztal előtt
Öt kategóriában hirdettek győztest a Kaposvári Asztalitenisz
Klub nyílt amatőr bajnokságán. A viadalra ezúttal is a megye
minden részéből érkeztek fiatal és tapasztalt versenyzők, de még
Dombóvárra is került egy első helyezés.

Gyenesei Leila a római világbajnokság dobogóján
A kaposvári öttusázó élete harmadik olimpiájára készül
Ezüstérmet szerzett Gyenesei Leila a római öttusa világbajnokságon. A kaposváriszékesfehérvári kettős igazolású sportolónő a magyar válogatott csapattagjaként,
Kovács Saroltával és Tóth Adriennel vívta ki a második helyezést, egyéniben pedig
a 10. helyet szerezte meg. Csapatban a britek győztek, a harmadik helyen pedig a
kínaiak végeztek.

múlik a péntek déli sorsoláson is - mondta a BITT
KNRC Kaposvári Egyetem csapatának egyik feladója, Kulcsár Petra. - Ha jól összpontosítunk és
kijön a lépés, bárki ellen képesek lehetünk a győzelemre.
A nők mezőnyében egyébként négy fővárosi csapat
kapott helyet, így a bajnok Vasas és a bronzérmes
BSE tehetséges fiataljait is láthatja a közönség,
illetve a szintén jó erőkből álló békéscsabaiak
is pályára lépnek a Táncsicsban. A tornán olyan
játékosok is szerepelnek majd, akik már a felnőtt
válogatottságig is eljutottak.
A program pénteken 14 órakor a csoportmérkőzésekkel indul, szombaton 10 órától a középdöntők
és az elődöntők következnek, vasárnap fél 9-től
pedig a helyosztókkal zárul a küzdelem. A belépés
ingyenes.
O. F.

Különösen nagy tétje volt a hétvégén megrendezett ez évi öttusa világbajnokságnak. A legtöbb
nemzet versenyzői számára az
olimpiai kiküldetés megszerzése,
a nemzeti csapatba kerülés volt a
tét. A négytagú magyar női válogatott tagjaként Gyenesei Leila a
Kaposvári Építők – Alba Volán
kettős igazolású versenyzője is ott
volt ezen a megmérettetésen.
Minden idők legerősebb női
mezőnye gyűlt össze Rómában.
77 indulóból a legjobb 36 került
a döntőbe. A négy magyar lány
közül hárman, köztük Gyenesei is
sikeresen vette ezt az akadályt.
A döntőben Gyenesei Leila közepes vívással, kiemelkedő úszással, jó lovaglással és
remek lövészettel kombinált futásásal a 10. helyet
szerezte meg. Ezzel a 9. helyen végzett Kovács
Sarolta mögött a második legeredményesebb magyar
versenyző volt. Ez különösen azért fontos, mert a
londoni olimpián nemzetenként csak két-két női és
férfi versenyző indulhat. Még további versenyek
alapján dönt az olimpiai résztvevők személyéről
Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány.
„Életem leggyorsabb lövészetét produkáltam, tíz
másodperccel jobb volt, mint az eddigi rekordom.
A vívásban benne maradt néhány tus. Nagyjából
mindig ennyit vívok, de tudom, hogy három-négy

győzelemmel többre vagyok képes. Fontos számomra, hogy úgy érzem: megint szeretek versenyezni”
– értékelt Gyenesei Leila, aki tovább harcol azért,
hogy részt vehessen a londoni nyári olimpián. A
26 esztendős sportolónő a 2006-os téli játékokon
sífutóként, 2008-ban, Pekingben pedig már mostani
sportágának magyar képviselőjeként szerepelt az
olimpián.
A világbajnokságon csapatversenyt és váltóversenyt
is rendeztek. A háromfős magyar női csapat tagjaként Gyenesei Leila világbajnoki ezüstérmet szerzett,
a magyar női váltó pedig, amelynek szintén tagja volt
a sportolónő, a hatodik helyet szerezte meg.
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10 éve indult a Széchenyi Kártya program

Somogyban is ünnepeltek
Tíz éve indult el a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítására létrehozott
Széchenyi Kártya program, és mára a kihelyezett hitelek
összege elérte az 1000 milliárd forintot.

Szép Zoltán, a KA-VOSZ fejlesztési igazgatója, Perlusz László, a VOSZ ügyvezető igazgatója és Daxner Gábor, a VOSZ S. M. Szervezetének elnöke

Az évek során a Széchenyi Kártya
a vállalkozások hitelességének jelképe lett, a hiteligénylések száma
meghaladja a 218 ezret, és eddig
több mint 162 ezer hitelügylet jött
létre. Somogy megyében a hiteligénylések száma 7069, átadott
kártyák száma 5363, a kihelyezett hitelek összege meghaladja a
32 milliárd forintot. A Széchenyi
kártyás vállalkozások a tulajdonosok személyes garanciájának és
a többlépcsős hitelbírálatnak köszönhetően nemcsak megbízhatóvá
váltak üzleti partnereik szemében,
de a kártyabirtokosok gazdasági stabilitása, pénzügyi ereje is
megnövekedett, ami a válság alatt
nagyban hozzájárult a munkahelyek megtartásához.
A kifejezetten bizalmon alapuló, állami támogatással és banki
hitelforrással megvalósítandó
hitelkonstrukció ötletét – amely
elősegíti a hazai kkv szektor
gyors és olcsó forráshoz jutását
– Demján Sándor a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) elnökeként fogalmazHIRDETÉS

ta meg, még 2001-ben. Az első
Széchenyi Kártyát 2002-ben adták
át.
Az induláskor maximálisan igényelhető 1 millió Ft-os hitelösszeg
a Széchenyi Kártya Program eddigi működése alatt három alkalommal emelkedett, 2003 júliusában
5 millió forintra, 2004 júliusában
10 millió forintra, 2006 májusában 25 millió forintra, mely változások jelentősen fellendítették a
Széchenyi Kártya iránt jelentkező
keresletet.
A Széchenyi Kár tya a K AVOSZ Zrt., a VOSZ és a területi
Kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhető, ahol az ügyfelek teljes körű információt kapnak
a konstrukció igénylésének feltételeiről és a benyújtandó dokumentumokról. A közel 300 iroda teljes
országos területi lefedettséget biztosít, tehát valamennyi régió vállalkozói találhatnak székhelyükhöz
közeli regisztráló irodát, amely
a kérelem befogadását követően
továbbítja a hitelkérelmet az ügyfél
által megjelölt hitelintézet részére.

Az Arany János utcai ovi is megújulhat
Az óvodaudvarok fejlesztésére, tornaszobák kialakítására és különböző eszközök beszerzésére ötmilliárd forint jut az Új Széchenyi-terv
keretében. Kaposvár az Arany János Utcai Tagóvoda teljes korszerűsítését szeretné elvégezni ennek segítségével. A most megjelent pályázatok célja – ahogy a kiírók fogalmaznak – a magyar óvodapedagógia
továbbfejlesztése azáltal, hogy a kisgyermekek személyiségének
kibontakoztatásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítják. A forrásokra óvodák, óvodai részleggel is rendelkező többcélú
intézmények, illetve ezek fenntartói pályázhatnak. A rendelkezésre
álló keretösszeg a konvergencia régiókban 4 milliárd forint, míg a
közép-magyarországi régióban 1 milliárd forint. A támogatás mértéke a projekt összköltségének 100 százalékát is elérheti, az igényelt
összeg legalább 1 millió, legfeljebb 100 millió forint lehet. Pályázatok
benyújtására június 1-jétől június 30-ig lesz lehetőség. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint a magas színvonalú
óvodai nevelésben való részvétel általánossá tétele nagymértékben
hozzájárulhat a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a társadalmi
kirekesztéssel fenyegető helyzetekből való kiemeléshez.

EXIT Cirkusz
A Picard-család tagjai Magyarország egyik leghíresebb cirkuszi dinasztia múltra tekintenek vissza.
Az Exit Cirkusz alapító tagjai a világ szinte minden országában a leghíresebb cirkuszok porondjain léptek fel, a dinasztia különböző produkcióival.
Az Exit Cirkusz megalapításáig hosszú út vezetett. Fellépéseink során a
világ nagy cirkuszaiban és Nemezetközi Cirkusz Fesztiválokon sikereket,
elismeréseket értünk el a magyar cirkuszművészetnek és önmagunknak
is. London, New York, Párizs - hogy csak néhány főbb állomás említsek sikerei is ösztönöztek arra, hogy a Franciaországból eredő Picárd-család
cirkuszi hagyományit tovább vigyük.
Az Exit Cirkuszt, azzal a céllal alapítottuk meg, hogy a cirkuszművészet hagyományait megőrizve a közönségnek egy teljesen újszerű
elképzelést megvalósitsunk. Fiatalos, a tradicionális gyökereket megtartva, egy színvonalas családi,
szórakoztató világot teremtsünk. Igyekszünk műsorainkat úgy összeállítani, melyek egyaránt szórakoztatóak
a gyermekek és a felnőttek
számára.
Szlogenünk is tükrözi azt
ami a célunk: EXIT- Kijárat
a mindennapokból!
Új ke z d e m é nye z é s ü n kkel szeretnénk elérni, hogy
műsorunk a kedves közönséget kiragadja a mindennapok gondjaiból és önfeledt
szórakozással, feltöltődve,
megelégedetten, és boldogan
térjenek haza műsorunk után
és a jövőt illetően legyenek
CIRKUSZBARÁTOK!

Szeretett épületeink 25.
A vasútállomás

A gyerekek egészsége a legfontosabb a bölcsődékben

Sószobában a legkisebbek

Sószobával gazdagodott a Búzavirág Utcai Bölcsőde. A
Manócska Alapítvány jóvoltából, a szülők támogatásával
alakították ki az épületen belül azt a helyiséget, amelyben Somadrin oldat nyújt segítséget a légúti betegségben szenvedőknek.
Egyre több kisgyerek szenved légúti betegségben, asztmában, allergiában. A Búzavirág utcai Bölcsőde Manócska Alapítványa rajtuk
kívánt segíteni akkor, amikor az épületen belül kialakították a sószobát.
Jelenleg még csak a bölcsibe járó gyerekek élvezhetik ennek előnyeit, de
tervezik azt, hogy később kívülről is fogadnak gyerekeket.
- Minden intézménynek van saját szakmai arculata, a miénk az egészséges nevelésre való törekvés – mondta lapunknak Apáti Józsefné, a bölcsőde csoportvezetője. – A sószobában egyszerre 3-4 kisgyerek tölthet
el kb. fél órát. A saját gondozójuk hozza ide őket játékidőben. Egyrészt
a náthás, asztmás, allergiás gyerekek élvezhetik a sóoldat előnyeit, másrészt megelőzés céljából az egészségesek is – tette hozzá. A sószobát a
Bölcsődék Napján adták át, azóta gyűjtik a tapasztalatokat, amelyeket
továbbadnak az érdeklődőknek, esetleg más intézményeknek. A bölcsőde egyébként méretéből adódóan több gyerek befogadására is alkalmas.
Ezzel pedig egy plusz lehetőséget adtak a szülőknek ahhoz, hogy megfelelő intézményt válasszanak gyermeküknek.
-sa-

350 kg papírt gyűjtöttek
Nem lehet elég korán kezdeni a szelektív hulladékgyűjtést. A
Szigetvári utcai bölcsődében papírgyűjtést tartottak, amelynek
során közel 350 kg-ot gyűjtöttek össze. A Nemzetőr sori és a Petőfi
utcai bölcsikben pedig a műanyag flakonokat zsákolják folyamatosan. A céljuk elsősorban az, hogy a gyerekekben – és rajtuk keresztül akár a szülőkben is – kialakítsák a szelektív hulladékgyűjtés
szokását.

VÁROSNÉZŐ
május 18. (péntek)
19 óra Lajkó Félix és zenekara a Babel Sound Világzenei sorozat nyitókoncertje. Jegyek kaphatók elővételben a Szivárvány
Kultúrpalota pénztárában, a
Tourinform Irodában, valamint
a koncert előtt egy órával a helyszínen.
Helyszín: Szivárvány
Kultúrpalota

május 18-20. (péntekvasárnap)
Az 1800-as évek utolsó harmadában Kaposváron is felpezsdült a
vasúti élet, az első szerelvény 1872. március 25-én gördült be a
városba a vasútállomásra. Érdekesség, hogy eredetileg a Noszlopy
utca végére tervezték megépíteni, de az akkori városvezetés úgy
döntött, hogy a ma ismert helyén fogadja az utasokat.
Az épületet Pfaff Ferenc tervezte, csakúgy, mint számos más
állomást az országban: az ő elképzelései alapján készült el többek
közt az egy az egyben a kaposvárit idéző verseci és szatmárnémeti,
továbbá a győri, a pécsi, a debreceni, a miskolci és a pozsonyi állomás is. Mellszobra ma is megtalálható az állomáson.
Az állomás különlegessége, hogy könnyen mosható sárga és vörös
keramzittéglából lett felhúzva, nagy értékei a szép kerámiadíszek.
A késői eklektikus stílusú épületet 1898-99-ben bővítették, ezzel
vált kétszintessé, a felsőt végül az ötvenes években bontották el.
A kaposvári vasútállomáson működött az 1900-as évek első évtizedeinek központi találkahelye, a resti. Legendás volt a kaposvári
zónapörkölt, kiflivel és sörrel, kevesebb, mint egy pengőért. Bérlője
a híres Rátfai Szepi volt, az általa vezetett resti rendszeresen tele
volt, amikor a pesti gyors begördült a városba.
Szigetvári György

8 órától CIC* M i l it ar y/
Nemzetközi Lovastusa Verseny
Helyszín: Pannon
Lovasakadémia

május 19. (szombat)
14 órától Egészség és Sportnap
a Virágfürdőben - ezen a napon
ingyenes a konditerem használat
az Aqua Fittleszben.

május 21. (hétfő)
Felező hétfő a Virágfürdőben!
Csobbanjon az élményfürdőben és a teljes fedett fürdőben
féláron! A hétfői napon a komplex jegy, ami a teljes fedett fürdő
használatát jelenti: 1250 forint,
a fedett élményfürdő 800 forint.
A wellness részlegen a 15 perces
masszázs féláron.

május 22. (kedd)
15 óra „Csillagszemű” c.
zenés mesejáték - G bérlet - A
Kaposvári Roxínház előadásában.
Helyszín: Roxín-Ház, Somssich
P. u. 18.

május 23. (szerda)
10-11 óra Ringató foglalkozás
Helyszín: Megyei és Városi
Könyvtár
A Mag yar Honvédelem
Napja a Megyei és Városi
Könyvtárban
- a honvédség tevékenységével
kapcsolatos filmvetítések 9, 11 és
14.30 órától a Kamarateremben
- az Eötvös szakközépiskola
katonai osztályának bemutatója
- tárlat katonai relikviákból
- katonai álcafestés bemutatása
- a Maniac Brass Brand fúvószenekar előadása 14 órától
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Oktatás
Francia nyelv tanítását, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel: 06/30/491-4897.

Ingatlan
Anna u. 46 m 2-es, 1,5 szobás, egyedi gázos,
II. emeleti, felújított téglalakás eladó. Ár: 7,9
M Ft. 30/858-8018.
Rippl-Rónai u. 94 m 2-es, 3 szobás lakás,
parkosított telekkel eladó. Ár: 17,9 M Ft.
30/858-8018, 82/424-647.

Angol nyelvtanítást, korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok
minden korosztály számára. Telefonszám:
06/30/643-7067.
Német nyelvoktatás, korrepetálás minden
korosztálynak. Tel: 30/213-6073.

Árufuvarozás, költöztetés
olcsón, nagy autóval.

Tel: 30/951-7709.
Költöztetés legkedvezőbb árakon!
www.astrans.atw.hu

Kaposváron családi ház 3,5 szoba, garázs,
eladó. Lakást beszámítok. 06/30/755-2112.
Kaposváron 2+1 szobás, téglalakás, előkerttel eladó. Ár: 11,9 M Ft. Tel: 70/274-5699.

24 karátos
arany kezelés

Berzsenyi u. 117 m 2, 3+2 fél szobás, gázcirkófűtéses lakás eladó. 14 M Ft. Telefon:
06/20/470-4159.

Fürdõkád felújítás, zománcozás.

Eladó Bajcs-Zs. u.-ban 51,5 m 2-es, 2 szobás,
étkezős-konyhás, udvari, egyedi gázfűtéses
ház. Ir.ár: 7,3 M Ft. 20/9277-947.
Kaposvár belvárosában garázs eladó. Érd:
20/326-9500.
7 szobás családi ház Kaposvár legszebb helyén, igényesnek eladó. Érd: 20/326-9500.
Kaposváron 2. emeleti, 59 m 2-es lakás
eladó. Csere is érdekel nagyobb lakásra,
családi házra. 82/809-633.
Balatonlellén, központhoz közel, 2. emeleti,
22 m 2-es apartman, kívül, belül felújítva,
teljes berendezéssel eladó. Ir.ár: 6,2 M Ft.
30/3469-473.
Kaposvár, Füredi utcai, gyógyszertár fölötti, magasföldszinti, 2,5 szobás, 59 m 2-es,
jó állapotú lakás eladó. Ir.ár: 8,8 M Ft. Tel:
82/412-191.

Kiadó
Kaposvár belvárosában, Bajcsy utcában,
Elit irodaházban irodák és egy 31 m 2-es üzlet
kiadó. +36/20/513-8032.
Kiadó 2 szobás lakás Tescónál 1+1, vidéki,
dolgozónak, diáknak. Korrekt. 20/983-5813.
Kaposvár belvárosában 2 szobás, felújított,
bútorozott lakás kiadó. 35.000 Ft + rezsi +
kaució. 30/485-0450.
Kiadó 2 szobás lakás Kaposváron 1+1 diáknak, bejáró, dolgozónak, májustól. 20 E Ft.
06/20/9835-813.
Kaposváron, a Léva közben garázs kiadó.
06/30/398-1050.
Donnerban, Jókai utcában 3 szobás családi
ház, garázzsal kiadó. 30/999-4904.
Kaposváron, a Madár u. családi háznál, garzon kiadó, 1 fő részére. Tel: 20/219-5764.

Állat

Gróf A. u 120 m 2, 3 szoba-nappali, étkezős
családi ház, 400 m 2 telekkel, garázzsal eladó.
14 M Ft. 06/20/470-4159.

28 hetes, vörös tojótyúkok eladók, ingyenes kiszállítással. Telefon: 06/20/996-6877,
06/30/726-6183.

Bajcsy-Zs. u. 52 m 2, 2 szobás, teljesen felújított, egyedi-gázfűtéses lakás eladó. 6,8 M Ft.
06/20/470-4159.

Vegyes

Kaposvár, Nemzetőr sor 7. szám alatt 1,5
szobás lakás eladó. Tel: 06/30/6609-026.
Kaposvár, Füredi úton 2+ félszobás, 50 m 2es, felújított, 2. emeleti, liftes lakás 6,6 M
Ft-ért eladó. Tel: 70/598-2230.
Honvéd u. 2 szobás, erkélyes lakás, jó állapotban eladó. 5 M Ft. 06/20/470-4159.

Egyedi készítésű patchwork ajándékok,
takarók, táskák, képek eladók a készítőtől.
Tel: 06/30/491-4897.
Eladó jó állapotban lévő kúppala. Érdeklődni:
06/70/457-0024.

Az Új Remény Idősek Otthona
várja önt! Tel: 06/70/341-6426.
7255 Nagyberki, Fő u. 13.
www.ujremeny-otthon.hupont.hu

Kaposhomokon, főúton eladó 3,5 szobás,
gázos családi ház, melléképületekkel. Ár: 6
M Ft. Tel: 06/20/231-5747.

Szolgáltatás

Kaposváron 2 szobás, társasházi, tégla,
gázos lakás a Kálvária utcában eladó. Tel:
06/70/602-3687.

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonozás,
parkettázás, homlokzat hőszigetelés. Tel:
20/433-5812.

Rómahegyen kétszintes családi ház, szép
telken eladó. 82/434-537, este.

Költöztetés nagydobozos teherautóval. Tel:
82/420-722, 20/537-8266.

Zselickertvárosi, lakáscélú ingatlan, 57 m 2es téglaházzal, sürgősen, áron alul eladó. Tel:
82/705-403.
Toponáron 2 szobás családi ház, garázzsal,
melléképületekkel, sok termő fával eladó.
06/20/481-9116.
Kaposváron, Zárda utcai, 67 m 2-es, 1+3
félszobás, cirkós, kétszintes lakás eladó. Ár:
13 M Ft. 06/30/258-8822.
Tisztviselőtelepen 140 m 2, családi ház, két
különálló lakrésszel, garázzsal, kitűnő állapotban eladó 18 M Ft. 06/20/470-4159.
Szigetvári u. 100 m 2 családi ház, 800 m 2
telekkel, garázzsal, jó állapotban eladó. 7,5
M Ft. 06/20/470-4159.

Állás
Vendégkörrel rendelkező fodrász, munkatársat keres belvárosi szalonba. Fodrásztanulót
felveszek. 06/70/941-6646.
Csomaglogisztikai cégünk több pick-up és
kisteherautóval rendelkező (1t-5t), számlaképes vállalkozót keres, Somogy megyei csomagok kézbesítésére. Helyismeret, kisebb
raktárhelység és azon belül internet elérhetőséggel számítógép szükséges. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: futar@sprinter.hu,
a tárgy rovatban a Kaposvár területi képviselő megjelöléssel.

Autó
Suzuki 1.4, 6 éves, extra felszereléssel, kitűnő állapotban eladó. 30/3089-336.

CINEMA CITY KAPOS PLAZA
Jegyrendelés: 06/82/ 999-438,
www.palacecinemas.hu/kaposvar
Jegyárak: normál: 1190 Ft
diákjegy: diákigazolvány
felmutatásával 1050 Ft,
gyermekjegy: 1050 Ft (12 éves korig)
digitális 3D normál: 1590 Ft
digitális 3D diák, gyermek: 1250 Ft
A 3D-s jegyek ára a szemüveg árát nem
tartalmazza. 3D-s szemüveg: 200 Ft

2012. MÁJUS 17–23.
A DIKTÁTOR (MB) (16) PREMIER!
14:00, 16:00, 18:30, 20:30
p-szo: 22:30 is
szo-v: 10:00, 12:00 is
ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK (MB) (16)
15:15, 18:00, 20:15
p-szo: 22:30 is; szo-v: 10:45 is
A KOPASZ OSZTAG (MB) (16)
13:00, 17:45, 20:00; p-szo: 22:15 is
BOSSZÚÁLLÓK 3D (MB) (12)
14:15, 17:00, 19:45
p-szo: 22:30 is; szo-v: 11:30 is
CSATAHAJÓ (BATTLESHIP) (MB) (16)
13:45
AMERIKAI PITE - A TALÁLKOZÓ (MB) (18)
16:15
TITANIC 3D (MB) (12)
szo-v: 10:15

Körfűrészt rendeltek a revizorok
A NAV megyei igazgatóságának ellenőrei és a velük dolgozó pénzügyőrök újabb és
újabb, eddig feltáratlan területeken végzik az adatgyűjtéseket. Ezek során számos
érdekes esettel is találkoznak
– írják közleményükben. Az
egyik legemlékezetesebb ezek
közül az volt, amikor az ellenőrök interneten rendeltek egy
109 ezer forintos körfűrészt,
amelyet a vállalkozás a saját
üzletébe kiszállított, és értesítette a vevőt, hogy mehet a
termékért. Az eladás során a
revizor „házaspár” szabályos
nyugtát kapott a jótállási jegy
mellé. Bemutatkozásuk után
– tekintettel az összeg nagyságára – hosszú percekig kellett
igazolványaikkal bizonygatniuk, hogy valóban a NAV
munkatársai, mert az eladó
nem hitte el, mondván: „De
hát maguk maximum damilt
szoktak venni!”

Vastag, juhar tűzifa eladó 11.000 Ft/m3 áron.
Érdeklődni: 06/30/394-4045.

Kaposvár, Kereszt u. 2. emeleti, 3 szobás,
zöldövezeti lakás eladó. Ir.ár: 7,9 M Ft.
30/839-7264.

Rómahegyen csendes, panorámás, beépíthető telek eladó. 82/434-537, este.

Marton János 06/30/9591-060,
hétvégén is hívható.

Tel: 20/475-1793.

Desedához közel, komfort nélküli, tégla,
faburkolatú hétvégi ház eladó, 940 m 2 gyümölcsössel. Tel: 70/9322-411.

Balatonföldváron apartman eladó. Tel:
70/9322-411.

(fém-fa-műanyag) reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók.

Kaposvár, Fő u. 12. II. em. Tel.: 82/315-123,
Lici: +36/70/287-6245

Kaposvár, Kertész u. 7/b alatt 2 szobás,
gázos, bővíthető, felújítandó családi ház
eladó. 10,5 M Ft. 30/492-8085.

Szántó u. 48 m 2, 1,5 szobás, tégla, egyedigázfűtéses lakás eladó. 7,2 M Ft. Telefon:
06/20/470-4159.

REDŐNYÖK - ROLETTÁK

REDŐNYMESTER
vállalja reluxa, szalagfüggöny,
roletta, szúnyogháló,
napellenző, harmonikaajtó
gyártását, szerelését, javítását.
Folyamatos akciókkal!

Tel: 82/715-401, +36/20/986-9222.

Könyvelés!
Visszamenőleg is!
Kft, bt, egyéni vállalkozások részére.

Polgárné: +36 30/237-2687,
+36 30/307-5352

Veszélyes fák
kivágása.
30/264-3654, 82/427-726.

VARGA ISTVÁN KÁRPITOS

SZÓDAVÍZ

Stílbútorok és modern bútorok felújítása, áthúzása, széles szövetválasztékkal, kedvező áron.
Kaposvár, Kaposfüredi u. 227.
Tel: 82/425-274, 06/20/546-5258.
UGYANITT HASZNÁLT BÚTOR

2 l-es 40 Ft házhoz
szállítva!

adásvétel.

20 l-es ballon 400 Ft.
Telefonos rendelés, SMS-ben is!

Kaposvár, Egyenesi út 17.
Tel: 20/923-3664.

Kapos Extra • Független közérdekű és kereskedelmi hetilap • Megjelenik és terjesztésre kerül minden héten csütörtökön • Terjesztési terület: Kaposvár, Kaposfüred,
Toponár, Töröcske, Zselic kertváros • Példányszám: 28.000 • Alapította: Schenk
János • Szerkesztőség-vezető: M. Schenk Tünde • Lapszerkesztő: Springmann Andrea • Korrektúra: Vámi Anita • Hirdetési
referensek: Horváth Kálmán, Vámi Anita, Várvizi Tamás • Tördelés: Vuncs Rita • Kiadja a Zselici Forrás Kft. • Felelős kiadó:
a kft. ügyvezetője • Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kapos Extra, 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 6. • Telefon: 82/526-711,
fax: 82/526-296. • E-mail: extra@kaposextra.hu • internet: www.kaposextra.hu • Nyomda: Pannon Lapok Társasága Nyomdai
Központ • Terjesztés: Flyerpress Kft. • ISSN 526615. • Lapzárta: a megjelenés hetében hétfőn 14 óra • Kérés nélkül beküldött
kéziratot, fotót nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza • A hirdetésekben közöltekért a hirdető vállalja a felelősséget.

KAPOS EXTRA
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12. .
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KAPOS
KAPOS
EXTRA
EXTRA

Kedves Fiatalok!
A Somogy Megyei Önkormányzat megvalósításában a TÁMOP5.2.5/B-10/2-2010-0122 kódszámú pályázat keretében 20 hónapon át
különböző ifjúsági és drogprevenciós programok kerülnek megrendezésre
megyeszerte.
Bővebb információ: www.sikk-ter.hu
7400 Kaposvár Fő u. 10. Vármegyeháza fsz 18.

N É M E T,
I M P O RT,
H A S Z N Á LTC I P Õ -V Á S Á R

MTSZ Technika Háza
Kaposvár, Bajcsy u. 1/c
(városi bíróság mellett)

május 23-án,
szerdán 8-15 óráig
SZŐNYEGÁRUHÁZ

NÕI, FÉRFI-,
GYEREKCIPÕK,

Kaposvár, Baross G. u. 8-10.
Tel/fax: 82/511-015, info@barossaruhaz.hu

Nyitva: h-p: 8.30-17.30, szo: 8.30-12.00

nagy választékban
kaphatók! obossy

MÁJUSI LAMINÁLT PADLÓ AKCIÓ!
Raktári készletünket új választékkal bővítettük!

6 mm-es
7 mm-es
8 mm-es

D

1.190 Ft/m2-től
1.490 Ft/m2-től
1.690 Ft/m2-től

Az akció május 24-ig, illetve a készlet erejéig!

A megye legnagyobb választéka
a legjobb árakon!
parketta • pvc padló • padlószőnyeg
Az akció a készlet erejéig tart!
• darabszőnyeg • függöny • függönykarnis
Helyszíni függöny varrás! Ingyenes házhoz szállítás Kaposváron

A MAGYAR DISZKONT

99

Ft/db

Kaposvár Petôfi Sándor út 56.
299 Ft

2012. május 22–31.

Zöldség-gyümölcs
ajánlatunk

69

139 Ft

Akció!

Ft/kg

279

229

Ft/kg

Kakaós csiga

999
Ft/kg

Orsi Baromfi virsli

Baromfi májas

240 g 1245,83 Ft/kg

150 g 926,66 Ft/kg

Ft/kg

Vöröshagyma
Újburgonya

75 Ft

328 Ft

159 Ft

Alma I. o.

Vágott baromfi és
tôkehús ajánlatunk
629

Trappista sajt

49 Ft

Tejföl 20%

Triana napraforgó étolaj

Ürömi 8 tojásos tészta csiga, csipetke,

175 g 428,57 Ft/kg

1l

eperszalag 200 g 795 Ft/kg

139 Ft

429 Ft

95 Ft

499

Ft/kg

Egész háztáji csirke
belsôséggel

Ft/kg

Pulyka
alsócomb

979
Ft/kg

Mizse ásványvíz szénsavas,

Ice tea citromos, ôszibarackos

Ritterhof sör

Koccintós fehérbor félédes, félszáraz

szénsavmentes 2 l 24,50 Ft/l

1,5 l 92,66 Ft/l

0,5 l 190 Ft/l

2 l 214,50 Ft/l

Ha minden fillér számít! www.cba.hu zöldszám: 06-80/203-228

Sertéstarja csontos

