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A Kaposvári
Egyetem volt,
van és lesz!
Közel 1000 elsőéves diák kezdte meg tanulmányait az idei tanévben a Kaposvári Egyetemen. Prof. dr. Szávai Ferenc rektor
tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy a tavalyi, jubileumi év

sikerét kell továbbvinni a most induló tanévben is. Az egyetem korszerű tudást közvetít hallgatóinak, akik diploma után
hazánk eredményességét növelhetik. (Cikkünk a 2. oldalon.)

SZŐNYEGÁRUHÁZ
Kaposvár, Baross G. u. 8-10.
Tel/fax: 82/511-015; info@barosaruhaz.hu
Nyitva: h-p: 8.30-17.30, szo: 8.30-12.00

15 évesek lettünk!

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ!
Minden padlószőnyeghez, pvc padlóhoz
és a legtöbb laminált padlóhoz

INGYEN SZEGÉLY!

%

Függönyök,
10-50
darabszőnyegek kedvezménnyel
Akciónk 2012. szeptember 13-tól szeptember 21-ig, illetve a készlet erejéig tart!

A megye legnagyobb választéka és legjobb árai!
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Egyszerűsödik a
gázártámogatás
A N e m z e t i Fe j l e s z t é s i
Minisztérium mérsékelte a
nagycsaládos gázárkedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó adminisztrációt. A
rendelkezések döntő részben szeptember 1-jén léptek
hatályba. A nagycsaládos gázárkedvezmény lényege, hogy
az erre jogosultak más fogyasztókhoz képest nagyobb
földgázmennyiséget vásárolhatnak egyetemes szolgáltatási áron. Szeptembertől nemcsak az a fogyasztó jogosult
a kedvezményre, aki családi
pótlékban részesül és egyúttal
egyetemes szolgáltatási szerződést kötött, hanem az is, aki
a családi pótlékban részesülő
személlyel egy háztartásban él
és az egyetemes szolgáltatási szerződést maga kötötte. A
szolgáltató eddig ugyanis csak
a vele szerződő számára biztosíthatta a kedvezményt, emiatt sokan a gázmérő átírására
kényszerültek. A gázárkedvezmény a módosítások révén
a jövőben határozatlan időre
jár. Az új rendelkezések ennek
megfelelően már nem írják elő
a kérelem évenkénti benyújtását, a kedvezményezetteknek
2013-tól csak az esetleges változásokat kell bejelenteniük. A
módosítás nyomán 2013 januárjától a kérelem az év során
bármikor benyújtható lesz, a
korábbi előírások ezt csak az
év meghatározott szakaszában
tették lehetővé. Az idei évben
a fogyasztók szeptemberben
nyújthatják be a kérelmet. A
jövő évtől egyszerűsödik a
benyújtandó igénylőlap tartalma is.
(kormany.hu)

Ügyintézés
napi 12 órában
A közel múltba n el kezdődtek a részletes egyeztetések a Somogy Megyei
Kormányhivatal és a leendő
megyei járások jegyzői között.
A megbeszéléseken az önkormányzati hivataloktól átveendő személyi állomány felmérése és egyéb kérdések is szóba
kerülnek – tájékoztatta lapunkat a kormányhivatal. Mint
ismert, januártól országszerte
175 járási, a fővárosban pedig
23 kerületi kormányhivatal
működik majd. A nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől péntekig 8-tól 20
óráig nyitva tartó kormányablakokban nyílik lehetőség. A
felkészülés rendben folyik, a
leendő járásközpontok (Barcs,
Csurgó, Fonyód, Kaposvár,
Marcali, Nagyatád, Siófok és
Tab) polgármesterei közötti
egyeztetések augusztus végén
elkezdődtek és folyamatosan
zajlanak. A felkészülés során
fontosnak tartják a lakossággal való együttműködést és a
megfelelő tájékoztatást is – áll
a közleményben.
(A járásokról interjút olvashatnak Juhász Tibor kormánymegbízottal a 4. oldalon.)

Kaposváron nem okoz problémát a napi testnevelésóra

Egy, kettő, három, négy – heti ötször
Szeptember 1-jétől az első,
ötödik és kilencedik évfolyamokon, majd azt követően felmenő rendszerben a többi évfolyamon is
bevezetik a heti öt testnevelésórát. A kaposvári
általános iskolákban nem
okoz problémát a változás,
adottak a személyi és az
infrastrukturális feltételek
is – tudtuk meg.
A Kormányszóvivői Iroda lapunkhoz eljuttatott közleményében
kitér rá: pályázatokon keresztül
biztosítható a forrás a tornatermek fejlesztésére és iskolai programok bevezetésére is. A képzésre
jelentkező pedagógusoknak a kormány térítésmentesen biztosítja
a részvételt a továbbképzésen. A
mindennapos testnevelés bevezetésétől a kabinet azt reméli, hogy
az egészségügyi kiadások várható
csökkenése révén az eddig erre
fordított pénzeket egyéb, jóléti
intézkedésekre lehet elkölteni.
- A kaposvári általános iskolák – mind a 12 tagintézmény
– felkészültek a napi ötszöri testnevelésóra megtartására,
ebben a tanévben meg tudunk
felelni a feltételeknek – tudtuk
meg Szabó Zoltánné Kudomrák
Zsuzsannától, a kaposvári általános iskolák főigazgatójától. 2013.
szeptember elsejével azonban vál-

Sikerrel pályázott a
KÖTÉL
230 ezer forintot nyert gépjármű- és tűzoltótechnika-felújításra a KÖTÉL életmentő
egyesület, az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt
katasztrófavédelmi főigazgatósági pályázaton. Az egyesület ugyancsak sikerrel pályázott eszközbeszerzésre
is, ennek keretében többek
közt kombinált sugárcsőhöz,
tűzcsapkulcshoz, védőcsizmához, sisakokhoz és keszytyűkhöz is jutottak. Egy
harmadik kiírásnak köszönhetően, pedig két fő motoros láncfűrészes, kettő pedig
úgynevezett PAV vizsgálati
képzésen vehet részt.

Szakkollégiumok
indulnak
az egyetemen

Az általános iskolákban nem okoz gondot a napi tornaóra

toznak a kötelező óraszámok és az
összórakeretek, ehhez kell a foglalkoztatási feltételeket megteremteni – tette hozzá. Kérdésünkre,
hogy az infrastrukturális feltételek – tehát a létesítményhelyzet
– adottak-e, Kudomrák Zsuzsanna
azt felelte: a tanulók tudnak saját
iskoláikban mozogni, nem kényzszerülnek külső helyszín igénybevételére. A főigazgató hozzátette:
az önkormányzat amúgy is figyel
a fiatalok egészségére: térítésmen-

Közel 1000 elsőéves diák kezdi meg tanulmányait az egyetemen

A Kaposvári Egyetem volt, van és lesz!
A Kaposvári Egyetem ünnepélyes tanévnyitóját tartották
pénteken az intézmény tornacsarnokában. Az elsőévesek
fogadalomtétele mellett az ünnepségen tiszteletbeli doktori címet, címzetes egyetemi tanári és docensi címeket
adományoztak, valamint díjakat, kitüntetéseket, egyéb
elismeréseket adtak át.

Dr. Gottfried Brem veszi át tiszteletbeli doktori címét prof. dr. Szávai Ferenctől

A tavaly év végén még bátor 12.
osztályosok most félénk elsőévesekként ültek a Kaposvári
Egyetem tornacsarnokának székein. Összesen 876 hallgató, akiket
a 2012/13-as tanévre vettek fel.
Az állattenyésztési karon 207, a
gazdaságtudományi karon 173,
a művészettörténeti karon 146, a
pedagógiai karon pedig 350 elsőéves kezdte meg egyetemi tanulmányait.
- Megőriztük azt a lángot, amit
elődeinktől örököltünk – mondta ünnepi köszöntőjében prof.
dr. Szávai Ferenc rektor – Az
egyetem a legmagasztosabb intézmény, Kaposváron is, mindent
meg kell tennünk, hogy továbbfejlesszük, emlékezve elődeink
örökére – tette hozzá.
A rektor szólt arról is, hogy az

RÖVIDEN

elmúlt időszakban komoly kihívások érték az intézményt. Ezért a
stratégiai cél egy alapfunkciójában
stabil intézmény felépítése, amihez szükséges a város és a megye
vezetőivel való kapcsolat további
erősítése. Együtt tudják elérni azt,
hogy a térségben továbbra is meghatározó szereplő maradjon az
egyetem, amelynek 2017. december 31-ig szól az akkreditációja.
Az elsősöknek többek között a
Kaposvári Állattenyésztési Napok
rendezvényeit ajánlotta figyelmükbe, hiszen ezek a napok vezetik be
a tanévet. Ünnepi beszédét azzal
zárta, hogy a Kaposvári Egyetem
volt, van és lesz.
S.A.
Videós összefoglaló és képgaléria:

tesen megtanítja úszni és korcsoylyázni őket.
- A Munkácsy Mihály
Gimnáziumba mintegy 950 tanuló jár, közülük nagyjából 200at – a kilencedik évfolyamosokat
– érint a döntés – fogalmazott
megkeresésünkre Gyallai Katalin
igazgató. Mint mondta, nehéz volt
úgy egyeztetni, hogy az új rendszer megfelelő legyen gyereknek
és pedagógusnak egyaránt, „az
udvar ugyanis nem lett nagyobb

és új tornaterem sem épült, de
addig sakkoztunk, míg megoldottuk”. A gyerekek a sportcsarnokot
és a Klebelsberg kollégium uszodáját is igénybe veszik, igaz, ez
már korábban is így volt – tudtuk
meg az igazgatótól.
A Somogy Megyei Kormányhivatal
által fenntartott iskolákban is
mindenhol megoldott a kötelező
testnevelés órák megtartása – tájékoztatták lapunkat.
-vt-

Gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet
Az országos átlagnál több az ittas vezető a megyében
15 százalékkal kevesebb közlekedési baleset történt
Somogy megyében az idei év első nyolc hónapjában,
a tavalyi év azonos időszakához képest. A legfőbb baleseti ok a gyorshajtás - tájékoztatta lapunkat a megyei
rendőr-főkapitányság.
A 15 százalékos csökkenés a darabszámot tekintve 62 balesettel kevesebbet jelent, összesen egyébként 346 baleset járt személyi sérüléssel.
Az előző év azonos időszakához képest egyaránt csökkent a halálos
(14-ről 8-ra), a súlyos (137-ről 118-ra) és a könnyű (257-ről 220-ra) sérüléssel járó balesetek száma. A legfőbb baleseti ok az abszolút és relatív
gyorshajtás, az összes baleset 30 százaléka ezen okok miatt következett
be. A gyorshajtást az elsőbbségadás elmulasztása (68 eset), a figyelmetlenség (53 eset) és a kanyarodási szabályok megszegése (43 eset) követi.
A balesetek döntő többségét személygépkocsi vezetők (193 esetben)
okozzák. Kerékpáros 53, tehergépkocsi-vezető 41 esetben idézett elő
balesetet. A legtöbb személyi sérüléses baleset a délutáni órákban történt. A 346 balesetből 53-at a járművezető ittas állapotban idézte elő (15
százalék), ez kedvezőbb 2011-hez képest, azonban az országos átlagnál
magasabb.
A rendőrség továbbra is fokozottan ellenőriz az utakon, hogy – a közlemény szerint – az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelje.
Emellett arra kéri a járművel közlekedőket, hogy a tanévkezdésre tekintettel az iskolák környékén és a gyalogátkelőhelyeknél körültekintőbben
használják járműveiket. (Mint ismert, a diákokra Kaposváron Az iskola
rendőre program keretében is figyelnek - a szerk.)
-viz-

Idén szeptemberig kevesebb baleset történt Somogyban
(képünk illusztráció, fotó: megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)

Négy kari szakkollégium
kezdi meg működését szept e mb e r b e n a K ap o svá r i
Egyetemen – tájékoztatott az
intézmény. A szakkollégium
tagjai elsajátíthatják a tantervi ismereteken túlmutató
ismeretanyagokat és mélyebben megismerhetnek egyegy választott területet. Az
állattudományi, a művészeti,
a gazdaságtudományi és a
pedagógiai karon is jelentkezhetnek szakkollégistának
a hallgatók, szeptember 24ig, személyesen.

Hosszú hétvégék
2013-ban
Meg jelent a 2013-as évi
munkaszüneti napok rendjéről szóló rendelet. Idén az év
utolsó napja hétfőre esik, de
ezt már hivatalosan is pihenéssel tölthetjük, cserébe a
december 1-jei szombatot
kell ledolgoznunk. Az államalapítás ünnepe táján lesz egy
hosszú hétvégénk, augusztus
20-a ugyanis keddre esik,
ezért 19-e, hétfő is pihenőnap, ám 24-e, szombat munkanapnak számít. December
24-e, kedd pihenőnap, cserébe 7-én, szombaton kell
munkába mennünk, míg a
december 27-i pihenőnapos
pénteket 21-én, szombaton
dolgozhatjuk le.

Parfümöt lopott, de
drog is volt nála
Egy kaposvári áruházból
próbált meg egy fiatalember
parfümöket lopni az elmúlt
héten, de az operátor észlelte
ezt. Az elkövető elfogása és
ruházatátvizsgálása során a
pénztárcájában egy műanyag
zacskóból kábítószergyanús,
fehér színű anyag került elő.
Az elkövető elismerte, hogy
fogyasztott is az anyagból,
csakúgy, mint a vele levő
barátja. A 23 éves fiatalembert és 20 éves társát a rendőrök előállították a Kaposvári
Rendőrkapitányságra, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki
őket, kábítószerrel való viszszaélés gyanúja miatt.
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E heti beszélgetőpartnerünk: Szigeti Mónika pszichológus

Heti Jegyzet

Kulcskérdés a bizalom
Nagy vihart kavart honlapunkon a 17 éves, kaposvári
lány, Jelasics Dzsenifer Németországba szökésének
története. A szerelmen kívül persze az iskolakezdéstől
való félelem is közrejátszhat a csellengésben, ezért a
téma ezekben a hetekben is aktuális. Szigeti Mónika
pszichológus készséggel válaszolt felvetéseinkre.
Mások a mai gyerekek, mint voltak
15-20-50 évvel ezelőtt? Más problémákkal küzdenek, vagy csak a
feldolgozás módja változott?
Abszolút mások, ami természetes
is, ugyanis a világ is megváltozott,
ami körülveszi őket. Rengeteg
információhoz jutnak és egyúttal elvárás kortársaiktól is, hogy
mindennel kapcsolatban „képben
legyenek”. Jóval több lehetőségük kínálkozik arra, hogy olyan
dolgokat próbáljanak ki, amikre
évekkel, évtizedekkel ezelőtt nem
volt mód.
Érettebbek a mai fiatalok, vagy ez
csak a látszat?
Amolyan „kvázi érettségről” beszélnék. Külsőleg valóban érettebbnek tűnnek, és sokszor azt
gondolják magukról, hogy már
elég érettek. Úgy vélik, hogy felnőtthöz illő jogok illetik meg őket,
lélektanilag azonban mindenképp
éretlenebbek, mint hasonló korú
társaik voltak korábban, hiszen
egészen más feladata van egy mai
16 évesnek, mint egy 40 évvel
ezelőttinek. Ebből persze számtalan konfliktus is adódik.
Csellengők mindig voltak, mégis,
mintha most több olyan gyerek
lenne, aki elszökik otthonról. Mi
vezethet idáig?
A különböző korosztályokat külön
kell választani ebből a szempontból. Már egy óvodás is elindulhat
„világgá”, igaz, csak a kapuig vagy
az utca végéig jut. A kisiskolásoknál sok esetben az iskolai rosszul
teljesítés, illetve ennek kapcsán a
szülői retorziótól való félelem állhat a háttérben, igaz, talán ebben
a korosztályban a legritkább a
csellengés. A későbbi, kamaszkori

szökések egyik klasszikus kiváltó
oka a rossz bizonyítvány, idősebbeknél pedig egy olyan probléma,
amit nem tud megbeszélni családtagjaival. Sokszor a kortársak,
barátok csábítása, illetve kalandvágy, unaloműzés miatt is elszökhet a gyerek.
Az a lány, akinek apropóján megkerestük önt, azzal indokolta a
lépését, hogy új életet akar kezdeni, új környezetben. Az új környezet elegendő ahhoz, hogy megváltozzon az élete? A problémák
megoldódhatnak ettől?
Egy 17 éves fiatal esetében nem
gondolnám, hogy a környezetváltozás ezt megoldaná. A kamaszkorban nagyon fontos, hogy
kialakuljon a fiatalban a konfliktusmentes leválás a szülőktől.
Tiszteljük szüleinket, de közben
fokozatosan csökkenjen a tőlük
való függésünk. Ha ez nem megy
zökkenőmentesen, rendezni kell a
szülőkkel a kapcsolatot.
A gyermekvédelem gyakorlata
mennyire alkalmas arra, hogy
csökkentse az ilyen esetek számát?
A megelőzésben fontos szerepe
lehet. A szóban forgó eset kapcsán úgy gondolom, hogy egy
már külföldre szökött fiatal esetén a gyermekvédelem nehezen
tudja orvosolni a problémát. Azt
viszont fontosnak tartom, hogy
ha hazatér vagy hazahozzák,
lehetőleg ne egy intézeti közegbe
kerüljön, hanem első körben próbálja meg helyreállítani viszonyát
a szüleivel.
Észre lehet-e időben venni a jeleket, egyáltalán: mi utalhat arra,
ha valaki meg akar szökni?

Minden gyermek más és más,
nincs egységes séma. Az azonban
figyelemfelkeltő lehet, ha kevesebb
mondanivalót oszt meg családtagjaival, netán elkezdi szétosztogatni azokat a tárgyait, amiket nem
tud vagy nem akar magával vinni.
Hirtelen túl sokat vagy túl keveset
tartózkodik otthon, illetve minden előzmény nélkül csomagolni
kezd. Mindenesetre a tanév vége
felé, illetve az iskolai szünetben
érdemes különösen odafigyelni a
fiatalokra.
Milyen veszélyekkel járhat a csellengés? Nem elsősorban az esetleges bűncselekményekre gondolok,
hanem kimondottan a pszichológiai vonatkozásokra.
A kamasznak igen fontos, hogy
tartozzon valahová. A szökések
miatt megszakad vagy tovább
romlik a szülővel, testvérrel való
kapcsolat, ez aligha tesz jót a sze-

mélyiségfejlődésének. Ha megbízik egy idegenben, aki aztán
átveri, sérülhet a bizalom – ami az
egyik legjelentősebb kapaszkodó
a fiatal életében – más emberek
iránt.
A visszatérés mindig nehéz: bizalmatlanság, büntetés, sokféleképpen reagálhat egy család. Hogyan
érdemes visszafogadni a csellengő
gyereket?
Semmiképpen nem büntetéssel,
igaz, nyilvánvalóan jutalommal
sem. Ki kell deríteni a történtek okát, mindent megbeszélni,
és aztán tiszta lappal kell indulni.
Szülő és gyerek közösen alkosson
egy szabályrendszert, állapodjanak meg például, hogy meddig
maradhat távol esténként. A fiatalnak éreznie kell, hogy jó hazajönni, ehhez persze gyakran az
egész családnak változnia kell.
Várvizi Tamás

„Mindig a saját koromnak festek”
mondanom kell. Tagja
voltam a Somogyi
Művész Körnek, majd
a Szabadművészeti
Társaságnak. Jelenleg
önállóan dolgozom.”
Kiss Richárd eddigi

Közel 20 éve foglalkozik grafikával, festészettel, kisplasztikával Kiss Richárd festőművész, akinek a képei most a Petőfi Sándor
Emlékkönyvtárban láthatók. Ahogy ő írja
magáról: „Most elsősorban a festészet érdekel: a képregények világa graffitivel keverve. Mindig a saját koromnak festek. Sosem
fárasztottam magam azzal, hogy keresgéljek.
Amit látok, gondolok, azt megfestem, hol
ilyen, hol olyan formában. Nem töprengek,
nem kísérletezgetek. Ha valami mondanivalóm
van, akkor úgy mondom, ahogyan érzem, hogy
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pályafutása során több csoportos, és közel
egytucat önálló kiállításon vett részt. Évek óta
jelen van a Festők Városa Hangulatfesztiválon.
Munkásságát több ízben is elismerték, képeit
többször díjazták. Alkotásai a könyvtárban
október 31-ig láthatók, kedd kivétel naponta
9-től 18 óráig.

Szétgurult szőlőszemek
Ott tart most nagyjából az év, hogy talaj menti fagyoktól még nem
kell ugyan tartanunk, éjszakánként viszont hideg kúszik már be a
hálószobákba. A napszemüvegek funkciójuk vesztett dizájn-kellékként ragadnak élénken zselézett frizurákba, a strandpapucsot meg
zárt cipőre cseréli a praktikus honpolgár. Az ősz hangtalan köszön,
s lebólintja lassan a leveleket a fákról. A napfény hizlalta szőlőszemek bájos tudatlansággal kancsalítanak egymásra ilyentájt, ha
viszont szél rázza meg a lugast, reszketve bújnak össze a fürtök. Itt
a szüret ideje – üzenik a hűvös esték –, jobb helyeken a hordókat rég
elmosták már. A szüret pedig, mint tudjuk, nemcsak a gyűjtésről,
a hangulattá préselésről, a vidámság esszenciává sajtolásáról szól,
hanem bizony terménymustra, számvetés is. A szőlőlevelek körüli
szorgoskodás hűvös, téli esték radiátor melletti merengéseit vetíti
előre. A nyár édessége néha keserű kortyokba fagy.
Színes zsírkrétákkal rajzlapra takarítja be ilyenkor emlékeit az
óvodás, a kisiskolás meg fogalmazása tőmondataiba szedi valamely
hűs tó partján szerzett tábori tapasztalat-gyümölcseit. Gimikben
partikról diskurálnak a tinik, fesztiválszerelmeiket padtársi ölelésre cserélik. Élményeiket persze nem uzsonnaszünetekben, hanem
üzenőfalakon osztják meg, s ha garatra lehetne nyelni a nyár idővonalán felgyűlt alkoholt megint – kacagnak olykor fel –, az osztálytermeket hónapokig össznépi delírium uralná. A gólyák épphogy
belelógatták lábukat a felsőoktatás kissé zavaros vizébe, de a belevalóbbak biztosan megmerítkeztek már a városi szökőkutakban is.
S mi lett velünk, Bologna előtti utolsó, csak magával osztható,
osztatlan-generációval? Idén ősszel arra eszmélek, hogy kortársaim
– mint szőlőszemek a kiborult puttonyból – szétgurultak szépen az
európai ugaron. Van, ki tányért mosogat Londonban, más gyereket
szoptat idehaza, megint más – magát Luiginak, vagy Luciának
hazudva – kedvezőtlen ajánlatokat tukmál rá ostoba és lusta olasz
nyugdíjasokra. Egyesek obskurus beosztásban, számomra érthetetlen tevékenységet folytatnak. Vasalt gallérjukból, feltűrt ingujjukból magabiztosság árad, bár szemük unatkozó és fáradt. Olyan is
akad azért, aki tanít, de kortárs helyett a többség csak vonalkódot
olvas. Én meg írok épp. Nem gyűlünk már ködös reggeleken roszszul világított szemináriumi termekbe, de egyesekkel össze-öszszefutok azért. Metrón, templomban, könyvtárban vagy közértben.
Összemosolygunk, de szólni ritkán szólunk csak.
Mert

ott tart most nagyjából az élet, hogy talán nem kell még
ugyan tartanunk az agyak menti fagyoktól, de a tűz már számos
tekintetből mintha így is kiveszett volna. Pedig a mi fürtünk sem
rossz fürt. Meg kell csak mutatnunk: van türelmünk, hitünk és
erőnk nemzedékké forrni!
Vass Norbert
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ANIMÁTOR KÉPZÉS
Szeretne új ismeretekkel és fontos kapcsolatokkal gazdagodni?
Itt a lehetőség a 90 órás szabadidő animátor képzésen!
Az Együd Árpád Kulturális Központ
októbertől szabadidő animátor képzést indít. Ez 90 órás intenzív
tanfolyamot jelent (hétfő-csütörtök, 9-13 óra).
A programba való bekapcsolódás feltétele
befejezett középiskolai 12. évfolyam.
Ebben a szakmában sok mindenhez kell érteni, önállóan kell
kisebb rendezvényeket megszervezni, lebonyolítani, hasznos elfoglaltságot találni gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak.
A képzés anyaga biztos alapot fog nyújtani a későbbi munkához.
A tanfolyam gyakorlatorientált, az oktatók irányításával önálló feladatok elvégzésére is sor kerül. Az órákat több éves tapasztalattal
rendelkező, művelődésszervező szakemberek tartják.
A tanfolyam végén vizsgázni kell, melynek sikeressége után oklevelet adunk. A megszerzett tudásanyaggal, gyakorlati ismeretekkel,
nagyobb önbizalommal felvértezve tud elhelyezkedni animátorként
fesztiválokon, szállodákban, kiemelt turisztikai rendezvényeken.
Részvételi díj: 45.000 Ft.
A tanfolyam kezdése: 2012. október hónap.
Jelentkezés és bővebb információ 82/512-228 telefonszámon
vagy egyudmuvisk@somogy.hu. e-mail címen.
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
Kaposvár, Csokonai utca 1.

INNEN – ONNAN

4.

2012. szeptember 13.

KAPOS EXTRA
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„Jár nekik az elismerés!”
A napokban ért véget a paralimpia Londonban, a magyar versenyzők két arany, valamint hat-hat ezüst-, illetve bronzérmet szereztek. Mennyire becsülendő a helytállásuk
és egyáltalán: mennyi jutalmat érdemelnének az „ép” olimpikonokkal összevetve? Ezt
kérdeztük a kaposváriaktól.

Járások – Rend a közigazgatásban
2013. januártól Somogy
megyében nyolc járás
lesz, a járásközpontokban
pedig járási kormányhivatalok is működni fognak.
Az előkészületekről és a
járási rendszer bevezetéséről kérdeztük Juhász Tibor
Somogy megyei kormánymegbízottat.
Miért lesz jó a járások ismételt
bevezetése?

Schmidt Judit: Nemes gesztusnak tartom, hogy a fogyatékkal
élőknek is szerveznek ilyen versenyt. A 100 méteres pillangóúszásban szerzett aranyérmünkről
is tudok, követtem az eseményeket. Meggyőződésem, hogy többet
kell letenniük az asztalra, mint
ép társaiknak. Ha rajtam múlna,
ugyanazt az összeget megadnám
nekik, mint az olimpikonoknak.

30 évvel a magyar járási rendszer megszűnése után a jövő évtől
olyan modern kori járások kialakítása a cél, amely hozzájárul a
mai közigazgatásnál alacsonyabb
társadalmi költséggel működő
rendszer létrejöttéhez. A sokszor
hangsúlyozott közjó kialakításának egyik eleme, röviden azért
lesz jó, mert az államigazgatást
minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben
és magas minőségben fogja biztosítani.

Ősszel is hajt levelet az Életfa

Többet kell utazni az állampolgárnak az ügyei elintézése miatt?

Kovács Klaudia: Nagyra becsülöm azokat az embereket, akik
így is megmutatják magukat a
világnak. Véleményem szerint
legalább ugyanannyi elismerés jár
nekik, mint a nem fogyatékkal élő
versenyzőknek. Ugyanúgy gyakorolnak több hónapon, esetleg
éven keresztül, és nekik is számos
dologról le kell mondaniuk a siker
érdekében.

Varga József: Tudtam arról, hogy
nemrég rendezték a paralimpiai
játékokat, a megnyitót magam is
néztem. Tudok Sors Tamás úszó
aranyérméről is. Nagyon dicséretes, hogy nem hagyják el
magukat, önfeláldozó, amit véghezvisznek. Ugyanúgy eddzenek,
készülnek, mint az ép versenyzők,
éppen ezért megadnám nekik azt
a jutalmat, mint ép társaiknak.

emléklapot a hagyományoknak
megfelelően Szita Károly adta át a
kicsiknek és szüleiknek.
A polgármester felidézte: kezdetben fákat ültettek Kaposvár legifjabb szülöttei tiszteletére, aztán
Gera Katalin elkészítette az első
Életfát a Városligetben, ami tavaszra betelt, ezért újat kellett alkotni.
A májusi avatás után így immár
második alkalommal helyeztek el
bronzleveleket az új fán.
A jó időre való tekintettel kicsiket
és nagyokat egyaránt vendégül látták néhány gombóc fagyira is.
Képgaléria és videós összeállítás:
Újabb nyolcvan levelet hozott múlt
pénteken a májusban felállított,
HIRDETÉS

immár második Életfa Kaposváron.
A bronzlevélkék másolatait és az

Éppen ellenkezőleg! A járási
Kormányablakok elhelyezésénél
a kormányzati cél az, hogy az
állampolgárok 30 kilométeren
belül tudják ügyeiket elintézni.
Ahol erre nem lesz mód, ott az ún.
járási ügysegédek állnak e célból
az állampolgárok rendelkezésére.
Azt fogjuk tapasztalni, hogy nem
az állampolgár fog utazni, hanem
adott esetben az ügyirata a különféle szakhatóságok között. A járási Kormányablakok pedig egyre
több ügykörben tudnak azonnali
segítséget adni.
HIRDETÉS

Hol tartanak jelenleg a somogyi
járások kialakításában?
Elsőként a szakmai megalapozás
érdekében kutatóintézeti szakmai
tanulmány készült, majd ennek és
a beérkezett javaslatoknak alapján
alkotta meg a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium (KIM)
az előzetes járási tervezetet. Ezt
itt nálunk Somogy megyében
is széleskörű társadalmi egyeztetés követte, majd július végén
megszületett az erre vonatkozó
kormánydöntés. A felkészülés
utolsó stádiumába léptünk, az
elmúlt időszakban a megyei járásközpontok polgármestereivel és
valamennyi somogyi jegyzővel is
egyeztettünk a járási kormányhivatalokban elhelyezendő majdani
ügyfélszolgálatokról és az ezzel
kapcsolatos teendőkről.
Hol kerül sor a korábban tervezett
járáshatárok megváltoztatására?
Az érintettek reakciói alapvetően
jók, de megoldásra váró probléma akad még. Eltérő lehetőséget

kínáltak fel az önkormányzatok
például a járási hivatalok elhelyezésére vonatkozólag. Tudvalévő,
erre a célra a Kormányhivatalnak
forrása nincs, ezért is fontos a
megfelelő egyeztetés. A dolgozók
egy részét is átvenné az államigazgatás, jelenleg ezen dolgozunk.
A KIM honlapján közzétett járási koncepcióra beérkezett vélemények figyelembevételével a
Somogy megyei járások kialakításával kapcsolatosan a Somogy
Megyei Kormányhivatal javaslatai
elfogadásra kerültek. Így a Barcsi
járásba került a Csurgói járásból
Vízvár és Bélavár, a Nagyatádi
járásból pedig Rinyaújnép. A
Fonyódi járásba került a Tabi
járásból Karád. A Kaposvári
járásba került a Nagyatádi járásból Mike, a Marcali járásból
pedig Somogyfajsz. A Marcali
járásba került a Fonyódi járásból Balatonmáriafürdő, valamint
Balatonkeresztúr. A Siófoki járásba került a Fonyódi járásból Szólád,
Kötcse, Teleki, Nagycsepely,
Balatonőszöd és Balatonszemes,
a Tabi járásból pedig Kereki és
Pusztaszemes.
Mik a visszajelzések az érintettek
részéről?
Azt mondhatom, hogy pozitívak.
A Kormányhivatal és az önkormányzatok egymásra vannak utalva, közös érdekünk a hatékony
közigazgatás. A jegyzők nagy
örömmel vették a széleskörű
egyeztetéseket, amikről a somogyi
sőt az országos média is beszámolt. A kormány megbízottjaként
úgy gondolom, a transzparencia e
téren is nagyon fontos.
-vt-
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Gyuri! Gondolom, mindenki nevet már a történeteiden ott fönt, de
itt lent nagyon-nagyon a kedvünket szegted... – írta Bekes József
Földvári György halálhíre hallatán. Földvári György író, költő,
publicista, képzőművész augusztus 31-én, szívrohamban váratlanul elhunyt. Papp Árpád szerint az ifjabb nemzedékből a legjobb
somogyi író volt. Mesekönyvei az elmúlt 25 év alatt 140 ezres
példányszámban keltek el. Kaposvárról írt mesekönyvét helyi óvodákban tanították.
Ime egy levél a jóbarátnak...

YOS I SME

Szeretett épületeink 33.
Égi levél Földvári György halálára
Fő utca 11. (a volt Dunántúli Bank
és Takarékpénztár)

1841
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A nagy érdeklődésre való tekintettel a szeptember 20-i, csütörtöki
előadáson túl szeptember 21-én, pénteken is látható lesz a Gasztro
Színház „Rózsaszínű élet” című előadása. Marlene Dietrich és
Edith Piaf találkozását este 19 órától láthatják a Szivárvány
Kultúrpalotában. A Török Tamás rendezte zenés stúdiójáték két
főszereplője Balázs Izolda és Stikel Henrietta.

M

D

„Rózsaszínű élet” még egyszer!
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Sopron, Izsák, Zamárdi, Szentkirály és Győrság lovasával küzdhet meg Kaposvár képviselője a továbbjutásért a Nemzeti Vágta
harmadik előfutamában, szeptember 15-én – derült ki a múlt heti
sorsoláson. A 12 előfutamban hat-hat lovas versenyez egymással és
az első két helyezett jut tovább a másnapi öt középfutamba. Innen
azonban már csak az első helyezett léphet tovább, a mindent eldöntő
vasárnap délutáni fináléba.
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GY

Kaposvár is képviselteti magát a vágtán

Szeptember 15-én és 16-án, a
Kulturális Örökség Napján idegenvezetéssel nyitja meg kapuit a Szivárvány Kultúrpalota.
Kaposvár ezzel csatlakozik a
Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozathoz. 11 órától
kétóránként szervezett vezetés
lesz, a végén pedig egy rövidfilmet is láthatnak az érdeklődők az épület felújításáról.
Az 1928-ban Lamping József
építészmérnök tervei alapján
épült Szivárvány Kultúrpalota
egyike volt Magyarország
legrégebbi és legelegánsabb
mozijainak. 2009 óta országosan védett műemlék. 2010ben, a belváros rekonstrukciójának köszönhetően újult meg,
s ma már méltó helyszíne a
város kulturális és művészeti
eseményeinek.

O

ÉGBE MEGY: egy vadromantikus ballada regél szerelemről
és szabadságról. A lovak dübör-

gésének ritmusát a Söndörgő
együttes adja. A boldogságot
keresi égen-földön? Mi teszi
boldoggá? Vörösmarty klaszszikusának, a CSONGOR ÉS
TÜNDÉnek fő kérdése, hogy
hol lakik a boldogság, és milyen utat jár be a kereső.
Ha nemes és igazi hatást keres, a
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
idei évadában megtalálja! Mert
a színház ÚJRA HAT! Teszi
mindezt hat alkalommal, hiszen
a felnőtt nagyszínpadi bérlet
idén hat előadást ajánl! Üdülési
Csekkjét, Szép Kártyáját és
Kultúra Utalványait is felhasználhatja!
Bővebb információkkal és részletekkel a jegyiroda munkatársai várják önöket a Fő utca 7.
szám alatt, hétfőtől péntekig
9.00 és 17.00 óra, szombaton 9.00
és 12.00 óra között.

M

Naponta több ezer hatás ér minket, vannak köztük jók és rosszak, sokat figyelmen
kívül hagyunk, de van, ami örökre belénk ég. Ha mi választhatnánk meg, hogy milyen
hatások érjenek, mit választanánk? Megnyugtató vagy felkavaró élményeket kívánunk
magunknak? Megható vagy mulatságos pillanatokat? Vagy mindkettőt egyszerre?

Városunk is
csatlakozott a
Kulturális Örökség
Napjához

O

Kire mi hat? Hogyan és mikor hat?
Miénk a döntés! Legalábbis a
Csiky Gergely Színházban! Mire
vágyik leginkább? Fergeteges
kacagásra és örömteli muzsikára? Akkor a SZÉP HELÉNA
című operetten a helye! Talán
el kíván gondolkodni az egyéni
életutak közös kérdésein: a becsület, az öncsalás, a remény és
a kilátástalanság árnyalatain?
Gorkij klasszikusa, az ÉJJELI
MENEDÉKHELY Valló Péter
szemüvegén keresztül értékes
megközelítést ajánl. Egy kis
intrikára és rengeteg pletykára
lenne kedve? Az OTHELLO
GYULAHÁZÁN című vígjáték egy vidéki színház mindennapjainak titkait fedi fel,
botrányok és művészet, büfé
és rivalda: mind egy történetbe
foglalva! Szeretné úgy érezni magát, mintha a végtelenbe
vágtatna? CIGÁNYTÁBOR AZ
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TIT ALAPÍTVÁNYI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 18. TEL/FAX: 82/320-621 OM34180

A 2012/13-AS TANÉV KÉPZÉSI KÍNÁLATA

GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK
NAPPALI ÉS ESTI TAGOZATON
2 ÉV ALATT

SZAKKÉPZÉSEK ÉRETTSÉGIZETTEK SZÁMÁRA
0,5 ÉVES
SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS
1 ÉVES
UTAZÁSÜGYINTÉZŐ
MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ
1,5 ÉVES
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
DIÁKIGAZOLVÁNY NAPPALI ÉS ESTI TAGOZATON IS!
JOGOSULTSÁG ESETÉN: CSALÁDI PÓTLÉK, ÁRVAELLÁTÁS
TANKÖNYV-HOZZÁJÁRULÁS, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

European Business Awards
jelölés a tejüzemnek

Gyurika!
Emlékszel, mennyit emlegettük
Németh Lászlót, hogy azért írta
egymaga a Tanú című lapját,
mert nem akarta, hogy cikkei,
akárcsak margóilag is találkozzanak csapnivalóan író emberek
soraival? Gondolom, így nem ér
váratlanul, ha elindítom újra a
Somogyországot, én mihaszna
egyelőre Téged kérnélek - legyél
az égi tudósító. Persze tudom, mindig ez van, miről is írj? Ott lenne:
mit csinál éppen Papp Árpád? Ne engedd kifarolni a jó mondatok
elől! Ugye, tőle tanultuk, ha egy oldal mondanivalód van, akkor
ne adj ki nyolcoldalas újságot... Aztán ha megcsíped Adyt, amint
Ripplivel pusmog, kérném, szemtelenkedj oda. Hivatkozz arra,
mennyire jól mutatnak együtt ércben a Fő utcán. Csak ügyesen.
Szász Banditól rajzot küldj, portrézzon, hiszen ezzel kezdte... Aztán
Mennyei Drangalag – Takáts Gyula bácsinak van-e már ottani
Becehegye, mert Balaton nélkül az meglenni nem tud.
Lenne még itt valami. Ha már itt lent is elmentek mesekönyveid százezer példányban, folytassuk tovább valamelyiket. Ne én
döntsek, talán Őszi Zolival egy új fejezet kéne a Szemigszőr kapitányból. Gondolom a ragyogó ötleteid (csak így egymás közt, ami
itt a kutyának se kellett vagy simán csak ellopták), a Magyarok
Világiskolája, Gulliver – az aprók fővárosa, aztán meg, na de ez
volt a legjobb, hogy minden magyarnak legyen saját famíliájáról
szóló mesekönyve – ott már biztosan a zsebeidet hizlalják. Kellene
is a pénz, mert annak bevett szokása, hogy elfogy. Te is megmosolyognád, hogy lányodék ilyenre, a temetésedre költsék, amikor az
nincs...
Barátom, végezetül édesülj odafent el, szakállad fésüld sziránósra,
mielőtt szépasszonyokhoz szólsz. Amúgy nem érdemes ebbe belehalni. Komolytalan dolgokat komolyan venni az nagyon komolytalan. Ha meg úgy adódik, egy pokrócon fészkelj nekünk is helyet,
mert ki tudja...
Legutóbb a Cserben, az Erdősor utca sarkán öleltelek meg néhány
hete, az tartson ki egészen a találkozásig:
Bekes Jóska

A Fő utcai épület az 1920-as években épült meg, Lamping József
tervei alapján, Borovitz Imre kivitelezésében, a megteremtője
Matolcsy Sándor volt. Földszintjén annak idején bankba térhettek
be a kaposváriak, emeletén pedig lakások és a Dunántúli Bank
könyvtára kapott helyet.
Érdekessége, hogy a kivitelezők a Vármegyeháza oszlopait másolták át, földszintjén pedig a város egyik legszebb lakatosmunkáit
csodálhatják meg a betérők, manapság is.
Szigetvári György

Esték
Drangalagban
- „Nyárutó”
„Nyárutó” címmel dr. Gáspár
Ferenc főorvos esti beszélgetésére várják az érdeklődőket
a Takáts Gyula Emlékházba.
A Berzsenyi Dániel Irodalmi
és Művészeti Társaság „Esték
Drangalagban” rendezvénysorozata szeptember 20-án,
17 órakor kezdődik, Kaposvár
díszpolgárának beszélgetőpartnere Lőrincz Sándor
újságíró.

Több magyar céggel együtt a
Fino-Food Kft. is European
Business Awards (Európai Üzleti
Díj) jelölést kapott 2012-ben.
Vállalatunkat a rangos üzleti
versenyen kiemelkedő innovatív tevékenységéért jelölték. A
családi kézben lévő tejüzemben
az innovációt a termékpaletta

folyamatos bővítése, a
csomagolás és a megjelenés megújítása jelenti,
amely lehetővé teszi a
brand, a márka megerősítését is. A magyar
cégek közül a nemzetközi mezőnybe a vállalatok közül az az egy
kerülhet be, amelyik a
legtöbb online közönségszavazatot kapja. Szavazzon ön is, hogy
a Fino lehessen a nemzeti bajnok! Voksát az interneten adhatja le október 17-ig, a Vote gombra
nyomva az alábbi linken: http://
www.businessawardseurope.
com/entries/detail/Hungary/
4481 Köszönjük szavazatát!
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Sikeres volt a VI. Zselici Mézfesztivál

Édes, mint a méz! Pótlapok a szakácskönyvbe

Kóstolták és vették a mézet, és a mézből készült termékeket a hétvégén

Hiába vagyunk méz-nagyhatalom
az előállítást tekintve, kevesebbet
fogyasztunk mi magyarok ebből
az aranyló színű nektárból, mint
Európa más országainak lakói.
Míg nyugaton az átlag 1 kg/fő/
év, addig nálunk mindössze 40-50
dkg-ot fogyaszt egy átlag magyar
egy évben. Ez derült ki a hétvégi
mézfesztivál szombati ünnepélyes
megnyitóján, az idei mézkirálynő, Lovász Andrea köszöntőjéből.
Azt is megtudhattuk Bross Péter
országos elnöktől, hogy ha valaki
a mézfesztiválon mézet vásárol,
az három szempontból is hasznos.
Egyrészt a méz jó az egészségének,
másrészt egy helyi termelőnek ad
bevételt, harmadrészt környezete
fenntartásának részesévé válik.
HIRDETÉS

- Ma Magyarországon 15 ezren
foglalkoznak méhészettel, több
mint 1 millió méhcsalád van, ami
a beporzás révén az egész magyar mezőgazdaságot fenntartja.
Az unióban előállított összes élelmiszer kétharmadának létrejöttéhez szükséges a méhek beporzása
– mondta az OMME elnöke.
A zselici méhészek szobrot állítottak védőszentjüknek, Szent
Ambrusnak. A szent egész alakos
fa szobrát az építőipari szakközépiskola diákja, Orsós Csaba faragta.
A mézlovagrendek bevonulása és a
köszöntők után került sor az áldásra. Rózsás László apát a szokásokhoz híven megszentelte a mézet,
megáldotta a méhek és a méhészek
szorgos munkáját, valamint a szob-

rot is, amelyet szombaton délután
a katolikus gimnázium udvarában
állítottak fel.
A 6. alkalommal megtartott, hagyományos Zselici Mézfesztivál a
kaposváriaknak is örömükre szolgált. Remélem, önök is kóstoltak
mézet a hétvégén! Nekem új kedvencem lett, a napraforgó-méz,
talán azért, mert gyakorló anyukaként láttam előnyét a nem folyós,
hanem inkább krémes állagának
– kevésbé ragad tőle a gyerek, a
ruhája, a széke, az asztal és minden, amihez hozzáér. Az új ízeket
gyarapította a medvehagymás és
a vaddohány méz is. A hagyományos akác-, hárs-, vegyes- és erdei
mézeket már eddig is ismertem,
most még a repcét is megkóstoltam.
Nagyon sok méhész kínált különlegességeket, találtam például csokis
mézet is. Azt is megtudtam egy
méhésztől, hogy igaz a pletyka és
kivágnak néhány akácfát, mert tájidegen. De azért talán nem mindet,
és azért talán a maradék is elég lesz
ahhoz, hogy akácméz készüljön.
Most a mézfesztiválon pont azt
tapasztaltam, hogy az emberek szívesen kóstolják azokat a mézeket,
amelyeket eddig nem ismertek. És
talán megérjük még azt az 1 kg/fő/
évet is.
S.A.
Videós összefoglaló és képgaléria:

Divat lett a főzés – megjegyzem, régebben is az volt –, de az internet terjedésével, a
főzőműsorok megjelenésével és a szakácskönyvek dömpingjével hihetetlen méreteket öltött a főzési kedv. Csak beírjuk egy étel nevét a keresőbe – pl. töltött káposzta
-, és máris receptek tucatjait dobja ki számunkra. Most induló sorozatunkban ezért
a legkevésbé szeretnénk recepteket bemutatni önöknek, de meghívunk mindenkit
egy kis konyhai sündörgésre. Ízekről, élményekről, kedvencekről, régi történetekről
olvashatnak lapunkban. Tartsanak velünk!

Jancsi és Juliska
mézeskalács házikója
Mivel a hétvégén mézfesztivál volt Kaposváron, ezért
kezdjük ezzel a csemegével sorozatunkat. A méz régi
kedvencünk, nem hiányozhat a konyhapultról, hiszen
sokféle ételt édesítenek vele – ismerik a mondást:
Édes, mint a méz! A tea finomabb a mézzel, a kisgyerekes anyukák pedig esküsznek a mézes tejre,
amitől édesen alszik a csemetéjük
(persze, fogmosás után). Gyógyító
hatása évezredek óta ismert.
Nem is sorolnám, olvassanak
utána az interneten.
Ami ennél jobban érdekelt,
az a mézeskalács története volt. A legősibb
méz e s s üt e mé ny a
lepény, ami a mézeskalács elődjének tekinthető.
Erős napsütésben felforrósodott kőre vízből, lisztből és
mézből készített tésztát kentek és megszárították.
I.e. a 3. évezredben az Indus folyó
völgyében kör alakú
kemencében, agyagformában mézeskalácsot is sütöttek már.
A mézeskalácsosság virágkora a 15–16.
század volt. Tucatjával dolgoztak ekkor mézeskalácsosok egész Európában, a piaci konkurencia

pedig sok esetben tragikus eseményekhez vezetett.
Ilyen történet Jancsi és Juliska meséje, amelynek igaz
történetét Hans Taxler írta meg Az igazság Jancsiról
és Juliskáról című könyvében. A Frankfurtban lévő
Wernigerodéban felfedezte Katherina Shrader egykori mézeskalácsos asszony házát a spessarti erdőben. Kinyomozta, hogy a mézeskalácsos asszony
1647-ben vásárolta meg ezt a házat, amelyben jól
menő mézeskalács sütödét rendezett be. Egy Hans
Metzler nevű korábbi udvarlója, aki szintén mézeskalácsos volt, megirigyelte üzletét és boszorkányság
vádjával följelentette. Hans Taxler megtalálta az
1651-ben lefolytatott boszorkányper
iratainak borítólapját más dokumentumokkal együtt. Ebben
az szerepelt vádiratként, hogy
Katherina asszony seprűnyélen lovagol, s akit magához
csalogat, azt meghizlalja
és megeszi. Az asszony
tagadott és végül felmentették. Egykori udvarlója
azonban nem tudott belenyugodni az ítéletbe, Grete
nevű húgával együtt felkereste a spessarti erdőben
lévő házában, megölte, s
hogy biztos legyen
a dolgában, belökte
áldozatát a kemencébe. Ezután a nürnbergi udvar beszállítójaként
nyugodtan élt haláláig.
(Forrás: www.kulinarisvilág.hu,
Tar Károly: Erdélyi mézeskalács
című könyve nyomán)

Tánctanítás a minőség jegyében
Divat a tánc, bár ez nem újdonság,
hiszen minden kornak megvannak a maga táncos filmjei, gondoljunk csak a legismertebbekre:
Flashdance, Dirty dancing, Grease,
Salsa, Vezet a ritmus, A táncos és
még sorolhatnánk. Az ősz kezdetével indulnak a tánciskolák, csak
tudnunk kell a számunkra megfelelőt kiválasztani.
A Bódis-Nagy Katinka Táncstúdió
ősztől az Együd Árpád Kulturális
Központban várja a mozogni vágyó
kicsiket és nagyokat. – A minőségi oktatásra helyezzük a hangsúlyt
tánciskolánkban – mondta BódisNagy Katinka, a stúdió vezetője.
- Hétéves kortól várjuk a jelentkezéseket. A kicsiknek balett és

versenytánc, a középiskolásoknak kortárs balett, versenytánc és
hip-hop kategóriákban indítunk
csoportokat. Felnőtteknek is indítunk tánciskolát, valamint pergő
ritmusú, karibi hangulatú zenére
alakformáló latin aerobicot – tette
hozzá.
Az oktatók közül Szakály Balázs
a hip-hop, Orbán Viktória pedig
a balettet vezeti, mindkét oktató táncosként nyert csapatával a
Látványtánc Európa-bajnokságon.
A többi csoportot a Táncművészeti
Főiskolát végzett Bódis-Nagy
Katinka tanítja majd.
További információk:
30/374-08-56, www.bnkstudio.
hu, nkatinka.tanc@gmail.com.

VÁROSNÉZŐ
szeptember 13. (csütörtök)
16 órától: Szaunaprogram a Virágfürdőben

VIP vendégekkel és a nyertesekkel.
Helyszín: Corso Bevásárlóközpont

szeptember 13-16. (csüt.-vas.)

szeptember 15. (szombat)

Országos Sörbörze. Kiscsillag, Irigy Hónaljmirigy,
Apostol, Aradszky, Romantic, Wolf Kati, Dolly
Roll, Dáridó Lajcsival! Belépő: 1000 forint, amely
tartalmaz egy korsó sört, vagy egy 0,5 literes
Coca-Cola terméket. 10 év alatt a belépés ingyenes. Információ: www.sorborze.hu, www.facebook.
com/sorborze, 30/423-40-30.
Helyszín: Kaposvár, Vásártér

„Gyalogolj az egészségedért a Meteorral”
Találkozás: 6.45 órakor a kaposvári autóbusz állomás 4. kocsiállásánál (Siófok felé). Indulás: 7 órakor
Pusztaszemesre.
9 óra: I. Kaposvári Lecsófesztivál 2012.
Helyszín: Kaposvári Nagypiac
14 órától: Miénk a Corso. Sport- és divatbemutatók, Molnár Ferenc Caramel koncert, éjszakai
vásárlás.
Helyszín: Corso Bevásárlóközpont

szeptember 14. (péntek)
19 óra: David Yengibarian & Boris Kovac Babel
Sound Világzenei sorozat koncertje
Helyszín és információ: Szivárvány Kultúrpalota
12 óra: Rally Café Rally Show - versenyautó
kiállítás
17 óra: Talmácsi Gábor ralli és drift autóbemutató,
18.30 óra: dedikálás, 19.30 óra élményautózás

szeptember 17. (hétfő)
19 óra: Szivárvány Filmklub: A némafilmes

szeptember 20. (csütörtök)
18 óra: Takaró Mihály: Tormay Cecile életműve.
Helyszín: Pártok Háza (Szent Imre utca 14.)
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Tegyünk mindannyian környezetünkért!
Amiről nem lehet eleget beszélni: a szelektív hulladékgyűjtés
Gőzerővel folynak a rekultivációs munkálatok a
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 28 településén. A csúf szeméthegyek a biztonságos technológia által lassan kellemes, zöld dombokká alakulnak, a tájseb eltűnik, a természet visszakapja
azt, ami az övé. Ahhoz azonban, hogy ne keletkezzenek
újabb, felesleges szeméthegyek, mindannyiunk összefogása szükséges.
A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív
hulladékgyűjtés, melynek során a
számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól
környezetbarát módon szabadulunk meg.
Magyarországon évente 4,3 millió
tonna települési szilárd hulladék
keletkezik, háztartásonként 2,5
millió tonna, emberi fogyasztás
során 242,5 kg szilárd háztartási
hulladék. Az egy év alatt keletkező, összesen 4,3 millió tonna
települési szilárd hulladék akkora
mennyiség, hogyha azt bevásárló
kocsikba raknánk és a kocsikat
egymás mögé tennénk, a kocsisor
kétszer körbeérné a Földet. Ha
a szilárd háztartási hulladékokat
anyagonként külön kezeljük, azok
másodlagos nyersanyagként újrahasznosíthatók.
Szelek tív hulladékg y űjtés

Magyarországon jelenleg közel
700 település, kb. 4300 gyűjtőszigetén folyik, vagyis körülbelül
4-4,5 millió embernek van lehetősége a hulladékok különválogatására. A szelektív hulladékgyűjtés
egy olyan lehetőség, mely során
a csomagolási hulladékok különkülön gyűjtve újrafeldolgozásra
kerülnek. Újrafeldolgozás során
az adott csomagolást másodnyersanyagként hasznosítják, anyagában dolgozzák fel. Ekkor eredeti
funkciójuk módosul vagy egészen megváltozik (például pillepalackból polár pulóver készül).
Az anyagok újrafeldolgozásával
jelentős mennyiségű elsődleges
nyersanyagot takaríthatunk meg,
ami a környezet szempontjából
mindenképpen kedvező. Ehhez
azonban a lakosság aktív szerepvállalása szükséges. Egy felmérés
szerint minden második magyar

szelektál, további jó hír hogy a
fiatalok mindinkább környezettudatosak.

Szerencsére elmondható, hogy
egyre több településen elérhetők a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek,

a feladatunk az, hogy éljünk is a
lehetőséggel!
-sa-

Egyre többen tartják fontosnak a szelektív gyűjtést, Kaposváron is hetente több tízezer petpalackot báláznak

Mindent a
rekultivációról – a
Corso hétvégén is!
A hétvégi, szombati „Miénk a
Corso!” rendezvénysorozatot
egy környezetvédelmi mini
kiállítás is gazdagítja majd. A
nagyközönség a jelenleg folyó
Kaposmenti Hulladéklerakó
Rekultivációs Program munkálatairól láthat majd fotósorozatot, tudhat meg fontos
információkat. A kiállítás a
gyerekek számára különösen
érdekes lehet, ugyanis őket
interaktív játékokkal is várják
a szervezők. Mindemellett a
bevásárlóközpont területén
szelektíven is gyűjthető lesz
a hulladék.
A mintegy 2 milliárdos,
uniós támogatással megvalósuló program keretében öszszesen 28 dél-dunántúli hulladéklerakót rekultiválnak,
vagyis adnak vissza a természetnek.

Mintegy 5000 gyermek vett részt a környezetvédelmi akcióban

Kígyózó sorok a Vidám Doboz Napokon
Két nap alatt közel 5000 gyermek vett részt az Italoskarton Környezetvédelmi
Egyesülés (IKSZ) és a Fővárosi Állat- és Növénykert által immár negyedik alkalommal
megrendezett Vidám Doboz Napok elnevezésű akción. A környezetvédő gyerekek
rekord mennyiségű, közel 2 tonnányi, vagyis mintegy 60.000 darab italos kartondobozt gyűjtöttek össze.
A hétvégén
lezajlot t
k ö r nyezetvé del m i
program
során,
minden
g y e rmek, aki
10 darab,
hullad é k ká vált
é s
szelektíven gyűjtött tejes és
gyümölcsleves
kartondoboz t hozot t
az állatker t
bejáratához,
e g y i n g ye nes belé pőt
kapott. A
gyerekek által
begyűjtött italos kartondobozokat az IKSZ elszállíttatja és
újrahasznosíttatja, ezzel 11 felnőtt fa kivágását előzi meg.
A Vidám Doboz Napok akció sikerességét jól mutatja, hogy míg tavaly összesen 2600 gyermek mehetett be italos kartondobozokért cserébe ingyen az
Állatkertbe, addig idén ez a szám majdnem megduplázódott, összesen 4866 ingyenes gyermekbelépő talált gazdára. Az egyedülálló környezetvédelmi kezdeményezés népszerűségét jól mutatja,
hogy Zalaegerszegtől Debrecenig, az ország minden
részéről érkeztek látogatók, de akadt, aki még meszszebbről, Erdélyből érkezett az Állatkertbe.
- Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre
több olyan gyermekkel találkozhatunk, akik tud-

ják, hogy
a z it alos
kartondobozok
sz elek t ív
gyűjtésével és
újrahaszno sít á s ával sokat
tehet ünk
környezetünk
megóvása érdekében – mondta Baka
Éva, az Italos Karton
Kör nyezet védelmi
Egyesülés ügyvezető igazgatója.
Az akció különlegességét az adja, hogy az
két, a környezet értékeit
bemutató és a környezettudatos szemlélet formálásában szerepet ját-szó
intézmény, a Fővárosi Állatés Növénykert, valamint az
Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesülés összefogásával kerül megrendezésre oly módon, hogy a két szervezet együtt jutalmazza a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésben és
a környezetvédelemben való részvételért.
Egy átlagos tejes és gyümölcsleves doboz minimum
75 százalékban jó minőségű papírból készül, ezért
szelektív gyűjtésükkel és újrahasznosításukkal fákat
menthetünk meg a kivágástól. Ugyan a magyarországi visszagyűjtési arány még elmarad a 35%-os
európai átlagtól, még így is, a szelektíven gyűjtött
dobozok újrahasznosítása révén tavaly közel 10 hektárnyi erdőt mentettünk meg.
Ne feledje: Tapossa laposra!

Az oldal támogatója a Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program
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A Ring SC Kaposvár bizonyult a gála legjobb csapatának

Európa-bajnok is a kötelek közé lépett a Süllős Gyula emlékversenyen
Idősebb Süllős Gyula emléke előtt adóztak az elmúlt
hétvégén Kaposváron, a Munkácsy Mihály Gimnázium
aulájában, a második alkalommal rendezett ökölvívógála résztvevői és nézői. A viadalra erős mezőny jött
össze, és a népes közönség egy felnőtt Európa-bajnokot is láthatott a ringben.
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség egykori alelnöke, a kaposvári és
somogyi ökölvívósport önzetlen mecénása három esztendeje, 57 éves
korában távozott közülünk. Kaposváron immár minden esztendőben
emléktornát rendeznek a tiszteletére. Fia, ifjabb Süllős Gyula, mint a
Somogy Megyei Ökölvívó Szövetség elnöke és a fővárosi Vasas-Süllős
Sportklub fő támogatója ezúttal is megköszönte a nevezőknek, szervezőknek és a város elöljáróinak a tiszteletet, melyet édesapja emlékének
állítnak.
- Tiszta lelkű, szuggesztív személyiséget ismerhettünk meg idősebb
Süllős Gyulában. Halálával nemcsak egy remek kollégát, a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség alelnökét, hanem annál sokkal többet, egy
igazi barátot veszítettünk el. Mind a munkájában, mind pedig a sportban maximalista volt önmagával és másokkal szemben is. Akkor érezte
igazán jól magát, ha másoknak örömet tudott szerezni – mondta köszön-

a Juta Ring SC, valamint a Lelle
Fitness és Küzdősport Egyesület
mellett még székesfehérvári, ajkai,
pécsi és kőszegi, továbbá fővárosi
bunyósok bizonyíthattak éles helyzetben.
A színvonalra sem lehetett panasz:
a kaposváriak junior válogatott
sportolóján, Tóth Richárdon kívül
eljött a világbajnok kick-boxoló,
Görbicz Gábor, valamint az ifjúsági magyar bajnok és válogatott
Hegyi Barnabás, és a nap sztárvendégeként a felnőtt Európa-bajnok Bacskai Balázs is kesztyűt
húzott. A nap meccsét Bacskai
vívta Görbicz Gáborral, és egyhangú pontozással nyert, és ezzel
a legtechnikásabb versenyző díjat
is hazavihette.
A kaposváriak közül a Ring SC
Kaposvár öklözője, Tóth Richárd
Ifj. Süllős Gyula, Süllős Gyuláné és Csötönyi Sándor a kaposvári emlékversenyen
egyhangú pontozással győzött,
tőjében Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke.
ami elég volt a legharcosabb versenyző díjhoz is. Vajmi Csaba tanítváA korosztályos és felnőtt emlékversenyen nyolc egyesület 26 sportolója nyai közül Nagy Gézán kívül mindenki nyert, így nem meglepő, hogy
szállt ringbe, azaz 13 mérkőzést láthattak az érdeklődők. A somogyi a kaposvári szakemberé lett a legeredményesebb edző díja, a legjobb
színeket képviselő Ring SC Kaposvár és a Kaposvári Nehézatlétikai SE, csapat címet pedig a Ring SC Kaposvár érdemelte ki.

Ismét indul az óvodás torna
Elindult az új évad a Team Kaposvár Sportegyesületben.
A somogyi megyeszékhely folyamatosan fejlődő és
egyre eredményesebb klubja a leány- és a gyermeksportot karolta fel, és a fiatalok szakképzett edzők irányításával sajátíthatják el több sportág alapjait.

Az egyesület versenyzői az idei nyáron is jól teljesítettek, hiszen három
első helyet szereztek a szlovákiai látványtánc Európa-bajnokságon. A
jól megérdemelt pihenő után aztán újraindultak az edzések. A fő elképzelések nem változtak: kiscsoportos oktatás, műhelymunka jellemezi
a klubot, egy-egy szakképzett edzővel 8-10 gyermek gyakorolhat egyszerre. Továbbra is kiemelt szerepet tölt be a gyermektorna.
„Az óvodástorna fő célja az általános ügyességfejlesztés: a gyerekek
zenére mozognak, gimnasztikáznak, és játékos formában elsajátítják a
torna alapjait. Hetente kétszer egy órában, a négy-hat éves korosztálynak ajánljuk ezeket a foglalkozásokat” - mondta lapunknak Szerbné
Szabó Katalin, az egyesület elnöke.
A klub egyébként a középiskolás korosztályig oktatja, illetve edzi a
fiatalokat, egy kidolgozott, jól felépített rendszer szerint.
-f-

C. Ronaldo újra
Manchesterben?
Az elmúlt hét egyik legfelkapottabb témája a hirtelen „szomorúvá lett” Cristiano Ronaldo esete a
Real Madriddal. A portugál világklasszis futballista
elmondása szerint nem a pénz áll a boldogtalansága
mögött, egyszerűen csak több sikerre vágyik.
Ebbe a mondatba kapaszkodna bele Sir Alex Ferguson, és visszacsalogatná korábbi dicsőségeinek városába és annak szentélyébe,
az Old Traforrdra a luzitán gólgyárost, ha a támadó valóban kész
elhagyni a Királyi Gárdát. Egy biztos, nem lesz olcsó ötlet, hiszen
Florentino Perez a madridi klub elnöke a hírek szerint bőven 100
millió fontot kérne a játékosért. Hamarosan kiderül, a Manchester
United hajlandó lesz-e egészen mélyen a zsebébe nyúlni...

HIRDETÉS

A kaposvári úszóedző, Virth Balázs a helyszínen izgulta végig a döntőt
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázat útján értékesíteni kívánja a
•

Kaposvár, Fő u. 93. tetőtér 12. száma alatti (hrsz: 624) lakást, melynek vételára:
17.406.000 Ft

•

a Nyár u. 1. sz. alatt lévő 7136. hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát
lakóház és üzlet kialakításának céljára, melynek vételárára ajánlatokat kér
A részletes pályázati kiírások megtekinthetők a város honlapján (www.kaposvar.hu).
A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. szeptember 28.

Gyurta Dániel, a vérbeli proﬁ
Továbbra is az ország kedvencei a Londonból hazatért magyar olimpikonok. Nem
véletlenül: csapatunk szereplése minden várakozást felülmúlt, a harmincadik nyári
játékon elért 8 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérem erőt adhat a következő négy évre is. A
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Borkai Zsolt azt kérte: ne csak az olimpia előtt és
után szeressük ezeket a sportolókat, hanem folyamatosan, nap mint nap.
A 23 esztendős, kétszeres világbajnok Gyurta
Dániel világcsúccsal ért fel pályafutása csúcsára
a 200 méteres mellúszó szám végén. A versenyző Magyarország 162. olimpiai aranyérmét nyerte,
úszásban a 24.-et, versenyszámában pedig az 1988ban bajnok Szabó József, és az 1996-ban győztes
Rózsa Norbert örökébe lépett. Magyar úszó tizenkét
év elteltével szerzett ismét olimpiai bajnoki címet,
a legutóbbi elsőség Kovács Ágnes nevéhez fűződik, aki 2000-ben, Sydneyben nyert. Világcsúccsal
Darnyi Tamás tudott legutóbb ötkarikás világeseményt nyerni, 1988-ban 400 vegyesen.
- Hosszú volt az év, hosszú volt a felkészülés, de
minden pillanat megérte, mert fent álltam a dobogón, és megvan az olimpiai aranyam - mondta az
olimpiai bajnok, Gyurta Dániel. - Nehéz verseny
volt, de tudtam, hogy nem adják ingyen az olimpiai
bajnoki címet. Ez a siker a teljesítményemnek, a felkészülésemnek, a családomnak és az edzőimnek is
szól. Azt gondolom, ez a siker nem változtatja meg
az életem.
Gyurta Dániel edzői csapatának kaposvári tagja,
Virth Balázs együtt örült tanítványával, és azt
mondta lapunknak: Dani vérbeli profi: minden
edzésen tudja, hogy miért dolgozik, és hogy mi kell
a legnagyobb sikerhez.
- Nagyon magabiztos volt. Nem akarta elkövetni
azt a hibát, mint Pekingben, ahol túl erős volt a
középdöntő. Most felépítette magában, hogyan úszszon, figyelt rá, hogy maradjon tartalék. Nagyon
akarta a százat is, és a jövőben is erőltetni fogja ezt

a számot, hogy éremközelben legyen majd 100 méteren is - mondta Virth Balázs. A magyar sportolók
felülmúlták a várakozásokat Londonban, így újra a
sportnagyhatalmak közé emelkedtünk.
(o)
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Szabó Anita és Very N szenzációs eredménye: bronzérem a díjugrató magyar bajnokságon

Tovább írták a páratlan sikertörténetet

Győzelemmel rajtolt a Fino
Megnyerte első felkészülési mérkőzését a Közép-európai Liga
küzdelmeire készülő kaposvári férfi röplabdacsapat. A Fino
legénysége Dunaújvárosban lépett pályára, és válogatottjait nélkülözve, izgalmas összecsapás végén győzött 3:1 arányban.

Pályafutása egyik legnagyobb eredményét érte el
Szabó Anita a Budapesten
megrendezet t díjugrató magyar bajnokságon.
A Lovas Akadémia SC
Kaposvár válogatott sportolónője a harmadik he-lyet
szerezte meg Very N nevű
lovával. Anita sikerének
értékét növeli, hogy ő volt
az egyetlen női induló a
mezőnyben. A országos
bajnoki címet Kovács Kaarlo
érdemelte ki, az ezüstérmes pedig Tóth László lett
a taszári tenyésztésű Isti
nyergében.
Budapesten, a Tattersall nagyszerűen előkészített és karbantartott
új homokos pályáján, telt ház előtt
rendezték meg a 2012. évi FIAT
Díjugrató Országos Bajnokságot,
melynek egyedüli somogyi résztvevője Szabó Anita, a kaposvári Lovasakadémia SC válogatott
díjugratónője volt Very N-nel. A
bajnokság során öt pályát kellett
teljesíteni a párosoknak, az egyes
pályákon szerzett hibapontok öszszeadódtak, s így alakult ki a
végső sorrend. Idén 32 páros állt
rajthoz, amelyek minősülést szereztek az év során a felnőtt kategóriában való induláshoz.
Az első versnynapot – 140 cm
magasság ú pályá n – Szabó
Anitáék a 8. helyen zárták. A
második versenynapon két 145
cm magaságú pályát kellett teljesíteni, amelyeket követően öszszesítésben Anitáék feljöttek az
5. helyre. Egy nap pihenő után a
legjobb 20 versenyző folytathatta
a döntőben, ahol újabb két, rendkívül nehéz, 150 cm magasságú

SPORTHÍREK

Második helyen a KVK
Felkészülési tornával hangolt a szezonra a Kaposvári Vízilabda
Klub. Bereczki Miklós tanítványai a PVSK-val és az Egri
Főiskolával is megmérkőztek, és egy győzelemmel, illetve egy
vereséggel zárták a viadalt. A fiúk az új évadban szeretnének a
nyolcadik helyen zárni az OB I-ben.

Új játékosok a Rákóczi mezében
Az átigazolási időszak utolsó napjaiban három külföldi játékost
szerződtetett a Kaposvári Rákóczi FC vezetése. A 21 éves Danko
Kovacevic már le is tette a névjegyét Kaposváron: a montenegrói támadó a 44. másodpercben betalált a Videoton kapujába a
Ligakupa-találkozón. A futballista Belgrádban, a Crvena Zvezda
együttesében nevelkedett, majd játszott a szerb élvonalban, legutóbb pedig a görög Doxa játékosa volt. A 19 esztendős szenegáli
Thian Khaly Iyane és a 20 éves bosnyák Adil Kovacic egyaránt a
középpályán bevethető.

Veretlen a kis Rákóczi
pályát kellett menni. Az első pálya
után Anitáék, két helyet előre
lépve, a harmadik helyre jöttek
fel. Rendkívüli izgalmakat hozott
a bajnoki döntő záró fordulója, melynek kezdetekor a nagyon
szoros versenyben még nyolc versenyzőnek volt reális esélye dobogóra kerülésre. A dőntő második
pályáját senki sem tudta hibátlanul
teljesíteni, így Szabó Anitának és
Very N-nek sikerült megtartani a
harmadik helyet, pályafutásuk és
egyben a somogyi díjugratósport
eddigi legnagyobb sikerét elérve,
bronzérmet szereztek az országos
bajnokságon.
- Nagyon készültünk erre a versenyre, és örülök, hogy sikerült a
harmadik helyen zárunk - mondta
lapunknak a 27 esztendős sportolónő. - Összességében peches volt
ez a hétvége, mert minden pályán
történt velünk egy-egy olyan bal-

szerencsés dolog, ami egy szezonban is bőven elég lenne... Így akár
kevesebb hibával is befejezhettük
volna a viadalt, de úgy gondolom,
hogy az első és a második helyezett is megérdemelten érte el
helyezését, és mi sem lehetünk
elégedetlenek.
A 10 éves lovat, Very N-t Anita
képezte, versenyezte, és együtt fejlődve értek el sok szép sikert. 6 és
7 éves korában eredményes résztvevők voltak Lanakenben, a Fiatal
Lovak Világbajnokságán, és sok
nemzetközi verseny Grand Prix
döntőjében szerepeltek sikeresen.
2010-ben Szófiában, a Nemzetek
Díja versenyen mutatkoztak be
a magyar nemzeti válogatottban,
ahol a csapat legeredményesebb
tagjai voltak, és minősülést szereztek a 2011-évi madridi Európabajnokságra. Felcsillant a remény
az olimpiai kvalifikációs verse-

nyen keresztül az olimpiai részvételre is.
Sajnos a szép álmokat 2011 februárjában keresztülhúzta a sors:
egy kaposvári fedeles verseny
előkészítetlen, fagyos bemelegítő
pályáján szerzett nem túl súlyos,
de az ilyen szintű terhelést kizáró sérülés. Egy ausztriai klinikán
kétszer is meg kellett műteni Very
N-t. Rendkívül óvatos, hosszú
rehabilitáció után idén májusban
kezdhetett újra versenyezni, nagyon türelmesen fokozva a versenyek terhelését. Anita egy hónappal ezelőtt, Wiener Neustadtban
mert először ismét nemzetközi
nagydíjon indulni vele, majd szakszerű munkával sikerült fokozni
a ló ugróerejét, erőnlétét, és így
a magyar bajnokság öt pályáján
egyenletes jó teljesítményt nyújtva sikerült helytállni.
(fp)

A legfontosabb cél, hogy a saját nevelésű ﬁatalok eljussanak a felnőtt csapatig

Bejutott a felsőházba a Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlása!
A felnőt tek nagy sikerei után
sporttörténeti eredményt ért el a
Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlása is. A fiúk nagy bravúrral bejutottak a vízilabda országos bajnokság felsőházába. Az ifjúsági, serdülő és gyermek kvalifikációs torna
mezőnyét két csoportra osztották, a
somogyiakhoz a Honvéd, Debrecen
és a Szolnok csapatait sorsolták, és
az első két együttes jutott a legjobb
tíz közé.
Beérett az eddig elvégzett munka: most legnagyobb sikerét érte el a kaposvári vízilabda
utánpótlás. A Horváth Dániel vezette gyermek
korosztály ugyan minden mérkőzését elvesztette a tornán, Bereczki Miklós és Berta József
serdülő és ifjúsági korú fiataljai azonban olyan
jól szerepeltek, hogy magukkal vitték a kicsiket is a felsőházba. Ezzel eldőlt, hogy a kaposvári csapatok a világ legerősebb vízilabda
bajnokságának legjobb tíz együttese között
szerepelnek majd a folytatásban.
Az egyesület elnöke szerint a klub egyik legfontosabb célja, hogy építsenek be minél több
saját nevelésű játékost a felnőtt együttesbe.
- Három-négy éve reménykedtünk abban, hogy
összejön ez a siker - mondta dr. Dobos Pál. - A
bajnoki kiírás szerint ugyanis nem elég egy
jó utánpótláscsapat: a gyermek, a serdülő és
az ifjúsági korosztály eredményeit összesítik,
így muszáj, hogy legalább két jó együttesünk
legyen. Ez most megvalósult. Az a fő elvünk,
hogy felnőtt sportolókat neveljünk. Nem 12
évesen szeretnénk nyerni, hanem az a cél,
hogy 18-19 éves korra érjen oda egy játékos,
hogy alkalmas legyen az I. osztályú szereplés-

Továbbra is veretlen az NB II-ben újonc Kaposvári Rákóczi
második számú labdarúgócsapata. Barna László tanítványai a
Nyugati csoport negyedik fordulójában a listavezető Gyirmót
gárdája ellen értek el 0-0-ás döntetlent. A találkozó összképe
alapján a fiatal rákóczisok álltak közelebb a győzelemhez.

Vereséggel rajtoltak
Vereséggel mutatkozott be az NB I-ben az 1. MCM Kaposvár
férfi tekecsapata. A pontvadászat abszolút újonca hazai környezetben szeretett volna jól teljesíteni, de végül felülkerekedett a
rutinosabb szombathelyi gárda.

Három vereséggel zárt a magyar röplabda-válogatott

Mélyponton, de nagy akarattal
Három vereséggel, pont
nélkül zárta a magyar férfi
röplabda-válogatott az
Európa-bajnoki selejtező sorozat első tornáját.
A Szegeden megrendezett háromnapos viadalon
Kelemen István szövetségi
kapitány együttese 3-1-re
kapott ki a lettektől és a
spanyoloktól, a csoportfavorit franciák ellen viszont
még a szettrablás sem jött
össze.
A magyar csapatFino Kaposvár
két fiatal játékosa is helyet
k a p ot t . A
s a j á t

re. Ennek rendelünk mindent alá. Most az ifjúsági csapatunk a legerősebb, és bízunk benne,
hogy a nagy számú gyerekből, amire kell, sok
húzóember lehet.
- Most már budapesti-vidéki viszonylatban
is össze tudom hasonlítani az utánpótlást, és
nagy dolog, hogy itt kevesebb gyermek van, de
nagy múltú klubokat sikerült megelőzni - tette
hozzá a KVK vezetőedzője, Bereczki Miklós.
A korábbi Bajnokok Ligája-győztes játékos

szerint a kaposvári fiatalok ezután jobban
szem előtt lesznek, és könnyebben megnyílhat
az út a korosztályos válogatottak felé. A fiúkat
feldobta a jó szereplés, de jól tudják: a folytatásban még többet kell dolgozni a sikerekért. A
fiatal kaposvári vízilabdázók naponta legaláb
három órát edzenek, és nemcsak a városi fürdő
50 méteres medencéjében, hanem szárazföldi
tréningből is akad bőven.
(o)

ban a

nevelésű Gergye Roland a három
összecsapáson összesen 23 pontot szerzett, a Dunaferrtől igazolt
Dávid Csanád pedig egy pontot
gyűjtött. A somogyiak egykori
röplabdázói közül Nagy József,
Kaszap Tamás és Kovács Zoltán
lépett pályára.
„Sajnos, a hazai röplabda körüli válság is rányomta a bélyegét
a mérkőzésekre, jó pár játékos
távolmaradt a válogatottól - kezdte összegzését Kelemen István
szövetségi kapitány. – Sok a fiatal,
rutintalan röplabdás a keretben,
de a csapat becsületére váljék,
hogy óriási küzdelem és akaraterő
van a fiúkban, annak ellenére,

hogy tudják, kevés az esély az Ebre való kijutásra. Összességében
fárasztó három napon vagyunk
túl. Hiába vesszük fel fizikailag a
versenyt vetélytársainkkal, mentálisan és tudásban még alattuk
vagyunk. Annak örülök, hogy
a csapat gerince összeállt, erre
mindenképpen lehet építeni, bár
kétségtelen, néhány emberrel még
lehetnénk többen.”
A négy csapat az előttünk álló hétvégén, Rigában újabb kört játszik
egymással: a csoportgyőztes jut ki
a
kontinens-vetéledőre, a
második helyezett
pedig pótselejtezőt
játszhat.
-f-

Az eredmények:
Magyarország – Lettország
1-3 (19, 18, 19, 19)
Spanyolország –
Magyarország
3-1 (17, 23, 16, 18)
Franciaország –
Magyarország
3-0 (20, 15, 16)
Az állás:
1. Franciaország: 9
2. Lettország: 5
3. Spanyolország: 4
4. Magyarország: 0 pont
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KAPOS EXTRA

Szulák Andrea a Szerencsekerék új háziasszonya A Csak a szél a hivatalos magyar Oscar-nevezés
Szeptember 17-től minden hétfőn, kedden és szerdán 19.05 órai kezdettel
Szerencsekerék Szulák Andreával a STORY4-en! Andrea azon kevés műsorvezetők
egyike, aki nőként vezetheti a vetélkedőt, hiszen erre vonatkozóan is szigorúak a szabályok. A Szerencsekerék vadonatúj évadában most is minden jóra fordul!
Leírhatom, hogy milyen szituációban beszélgetünk?
Egész nyugodtan! Egy autóban ülünk az éj kellős közepén, és Tokajból indulunk viszsza Budapestre, egy fellépésről.
Énekesnőként ebben az évben felkapott egy forgószél, és rég nem
látott mennyiségű felkérésem van.
A legkülönfélébb formációkkal a
legkülönfélébb műsorokba hívnak.
Ez számomra is hihetetlen.

tus. Három színházban dolgoztam
hat-hét előadásban. Sok estém a
színházban zajlott, és akkor a televíziózás került picit háttérbe.

Most azonban újra kopogtat a képernyős munka.
Örülök is neki! Annak pedig
pláne, hogy újra játékot vezethetek.
Tudod, mi az érdekes? Hogy annyi
évvel az Activity után még mindig
emlékeznek rám játékvezetőként.
De nemcsak emléDe nyugtass
keznek, hanem
„Örülök, hogy ismét
igényelnek is.
meg, hog y
játékvezetőként folytathatom
nem zavar!
Számtalan
a képernyős munkát”
fel ké r é s e m
Miért zavarna? Piszkosul
v a n a z o rélvezem, hiszen
szág legkülönbözőbb részein, ahol műsoros
elvégre ez az én hivatásom,
a zenében vagyok a leginkább esteken Activityt kellett játszaotthon. Érdekes módon tavaly a nom. Pedig az ember azt hinné,
színházi felkérésekből volt tumul- ha nincs ott a képernyőn, az olyan,
mintha nem is lenne,
vagy nem is lett volna
soha sem. Hiszen
annyira felgyorsult
a világ, és olyan
sűrű a médiakínálat,
hogy néha magam is
csodálkozom, hogyan
emlékezhetnek a régi
műsoraimra. Pedig
emlékeznek. Nagyon
is határozottan.

Fotó: lightmedia.hu

Jobb egy játékot
ve zet ni , mint
egy beszélgetős műsort?
Másabb…

Őszinte leszek hozzád. Nekem
a beszélgető műsorokkal mindig voltak fenntartásaim, hizszen nem vagyok szakavatott
tollforgató, még csak újságíró
sem. Én egy háziasszony érdeklődésével kérdezgettem a beszélgetőpartnereimet. Amíg a
kíváncsiság őszinte volt a részemről, addig a műsor jól tudott
működni. Ám attól fogva, hogy
olyan emberekkel kellett csevegnem, akiket nem kedveltem, vagy
nem éreztem elég izgalmasnak, a
dolog kényszeredetté vált. Ezért
szerettem jobban a játékot. Az
Activityben önmagamat tudtam
adni. Nem szerepet kellett játszanom, hanem szabadon őrjönghettem a saját kereteim között.
Nyilvánvalóan ezért is lesz jó a
Szerencsekerék. Ugyanakkor az
utolsó televíziós műsoraim óta
eltelt néhány év, sokat változtam. Más lett az érdeklődésem,
a kíváncsiságom, a beszélőkém,
ezért szívesen beszélgetnék újra
kamerák előtt. Nem feltétlenül
egyedül, hanem valakivel ketten,
kánonban is akár. Az izgalmasabb lenne. De visszatérve az eredeti kérdésre: nagy szükség van a
játékra, mert az ember hajlamos
túl komolyan venni saját magát.
És az nem jó. Én sem szeretném
túl komolyan venni magam, mert
akkor hamarabb megöregszem.
Az interjú teljes egészében
elolvasható:

Eddie Murphy újra Beverly Hills-i zsaru
A világhírű amerikai komikus arra
készül, hogy egy
f ilmsorozatban
tér vissza leghíresebb karakterében.
Eddie Murphy új
sorozatötletére
máris lecsapott az
amerikai CBS csatorna. A világhírű
nevettető és Shawn
Rya n rendező
közösen dolgozták
ki az új műsor ötletét, amelyben Murphy az idősödő Axel Foley szerepében jelenik majd meg. A
kissé öntörvényű rendőr már visszavonult, de a

következő gener á ciót , vag y is
saját fiát segíti
a sorozatban. A
fiú, Aaron az új
Beverly Hills-i
zsaru.
Az ötletet azonnal megvették a
tévés szakemberek, és ha a pilot,
azaz próbarész
fogadtatása megfelelő lesz, akkor
biztosan több rész is készül. A műsor producerei
Murphy és Ryan lesznek, az első epizód pedig
2013-ra várható.

Új szereplő Jóban Rosszban
Rég elfeledett szerelmi szál, családi kötelékek, természetfeletti képességek. Fehér
Roland édesanyjaként láthatják viszont a Jóban Rosszban rajongói Szalay Mariannát.
A színésznő a mozivászonról már sokaknak ismerős lehet, de évekkel ezelőtt a Tv2
sikersorozatában is felbukkant már. Zsuzsanna szerepében most ismét visszatér, hogy
látó képességével még több izgalmat hozzon a kórházsorozat mindennapjaiba.
- Nem igazán ismertem a stábot. Mihályfi
Balázzsal viszont karrierem kezdete óta
jóban vagyok, több alkalommal álltunk
már a közönség elé szerelmespárként,
így igazán kellemes volt vele a munka.
Sok mozifilm és sorozatszerep után bőven
van ilyen jellegű tapasztalatom, így bátran mondhatom, hogy igazán profi és szuper emberek dolgoznak a Jóban
Rosszban stábjában. Minden
megvolt, ami a hatékonysághoz
kell – mesélt Szalay Marianna.
– Viszonylag tájékozott vagyok
ezotériában, bár én inkább a
realista nézőpontot képviselem,
ellentétben az általam alakított
Zsuzsannával. Mégis fontosnak

tartom az ösztönöket, a megérzéseket, melyeknek a női affinitáshoz alapvetően is
közük van – árulta el a színésznő. - Az
anyaság és a család egysége is központi
szerepet tölt be az életemben. A külföldről
való visszatérést, az újrakezdést pedig saját
bőrömön tapasztaltam, hiszen én is hosszabb
időt töltöttem az otthonomtól távol – tette
hozzá Marianna, aki jelenleg a
Budapesti Utazószínház tagjaként is dolgozik.
Hogy milyen maffiakalandokba keveredik Roland édesanyja,
és milyen újabb cselszövések
bonyolítják Csillagkút lakóinak életét, arra hamarosan fény
derül.

Az Oscar-díjra nevező bizottság
szeptember 7-i ülésének döntése
értelmében, Magyarországot a
2013. évi „legjobb idegennyelvű
film” kategóriában Fliegauf
Bence CSAK A SZÉL című filmje
képviseli.
A Berlinale nagydíjával kitüntetett magyarnémet-francia koprodukcióban készült Csak
a szél című filmdrámát
a 2008 júliusa és 2009
augusztusa között
történt romák elleni merényletsorozat
inspirálta. A film egy
cigánycsalád egy napját
mutatja be, kora hajnaltól késő éjszakáig. A
Csak a szél a februári
berlini világpremier
óta járja a nemzetközi filmfesztiválokat.
Németországi, törökországi és belgiumi elismeréseket követően július

közepén elnyerte a Paris Cinéma filmfesztivál zsűrijének a díját a francia fővárosban. Fliegauf Bence
Csak a szél című rendezése egyike annak a három
filmnek, amelyeket az Európai Parlament Luxdíjára felterjesztett a szakmai zsűri. A filmet a
napokban tűzi műsorra a torontói filmfesztivál, az ősz egyik legnagyobb
filmes eseménye.
Amerika leghíresebb filmes
megméret tetésén az országok hivatalos nevezései
(entry) közül az Amerikai
Filmakadémia képviselői választják ki január végén az öt jelölt
(nominee) játékfilmet, amelyek végül a
legjobb idegennyelvű
filmnek járó trófeáért
versenyre kelhetnek.
A jelöltek listáját január 15-én hozzák nyilvánosságra, az Oscardíjak ünnepélyes átadására február 25-án 85.
alkalommal kerül majd
sor a Los Angeles-i
Kodak Theatre-ben.

A sötét lovag a tizenharmadik milliárdos ﬁlm
A sötét lovag:
Felemelkedés a premiert övező sajnálatos esemény ellenére
is beváltotta a készítők
hozzá fűzött reményeit
a bevétel szempontjából.
A legújabb Batman mozi
lett a tizenharmadik
olyan film a világon, ami
elhagyta az egymilliárd
dolláros bevételt.
A hős kalandjait harmadszor, és egyben utoljára
dirigálta Christopher Nolan, és a kritikusok csak
azon lepődtek meg, hogy a film ilyen rövid idő
alatt érte el ezt a kiemelkedő eredményt. Bár ez
az összeg alig több mint egy hónap alatt jött össze

a premiertől számítva,
amivel az idei év egyik
leg si ke r e s e b bjé n e k
számít a trilógia végső
epizódja, és amivel a
13. ilyen magas bevételt
elérő filmje lett.
Sajnos ez a szám ahhoz
nem elég, hogy az év
legtöbbet kereső filmje legyen, azt a címet
ugyanis a Bosszúállók egy időre kibérelte magának
másfél milliárd dolláros bevételével. A minden idők
legnagyobbat kasszírozó filmje természetesen még
mindig az Avatar 2,78 milliárd dollárral, amihez
felzárkózott a Titanic is 2,18 milliárddal a 3D-s
változatnak köszönhetően.

Richard Clayderman - egy
igazi legenda Budapesten!
Egy igazi legenda, Richard Clayderman ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában október
14-én. A világhírű zongoristát nem kell senkinek
bemutatnunk, hiszen évtizedek óta töretlen sikere
hazánkban is ismert. Rengeteg hazai rajongója van,
akik közül minden bizonnyal a legtöbben nem hallhatták őt négy évvel ezelőtt a Budapesti Operabálon,
amelynek sztárvendége volt. Most azonban mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy meghallgassa
egyedülálló zongorajátékát és az évtizedek alatt
slágerré lett szerzeményeit a Papp László Budapest
Sportarénában!
Richard Claydermanról a legtöbb zenerajongónak
a Ballada Pour Adeline jut eszébe. Ez a kislemez
mintegy huszonkét millió példányban fogyott el harmincnyolc országban. Erről a lemez producere a mai
napig ámulattal beszél:
- A társammal, Paul de Sennevillelel
egy zongoristát kerestünk, aki el tudta
játszani a szerzeményét, amelyet
lánya, Adeline születésére írt mesélte Olivier Toussaint. - Húsz
tehetséges fiatalt hallgattunk meg, és magasan Richard volt a
legjobb. Amikor
aláírtuk a szerződést, azt mondtam neki, hogy
ha eladun k
tízezer kislemezt, az felér
egy csodával,
hiszen ebben

az időszakban mindenki diszkólázban égett.
Clayderman sikerét nemcsak a lemezeinek, hanem
a koncertjeinek is köszönheti, hiszen ezek egytőlegyig mindig nagyon látványosak. Tíz zenészével és
a szimfonikus zenekarral szinte együtt lélegzik, és
mint mondta, imádja keverni a különböző stílusokat,
a tempót és a ritmusokat.
Annak ellenére, hogy folyamatos turnéi miatt az év
nagy részében úton van, nem győzi hangsúlyozni,
mennyire fontos számára a családja. Az édesanyja, a
felesége, Christine, a lánya Maud és a fia, Peter azok,
akikért – a zenén kívül – élni és
alkotni akar még nagyon sokáig. A legnagyobb áldozat,
amit a zenéért hoz,
hogy ennyi időt kell
távol töltenie a
szeretteitől.

Forrás: One

Média
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apróhirdetések
Ingatlan
Füredi utcában
földszinti,
2,5 szobás panellakás,
kívül-belül felújított,
csendes, parkra néző
ablakokkal, eladó.

Tel: 30/622-6177
Kaposvár, Kertész u. 7/b alatt 2 szobás,
gázos, bővíthető, felújítandó családi ház
eladó. 10,5 M Ft. 30/492-8085.
Eladó Bajcs-Zs. u.-ban 51,5 m 2-es, 2 szobás,
étkezős-konyhás, udvari, egyedi gázfűtéses
ház. Ir.ár: 6,5 M Ft. 20/9277-947.
Szigetvári u. 110 m 2-es családi ház, nagy
telekkel, áron alul eladó. Ár: 3,5 M Ft. Tel:
06/20/470-4159.
Tisztviselőtelepen 140 m 2-es, 5 szobás családi ház, garázzsal, kitűnő állapotban eladó.
Ár: 16,5 M Ft. 06/20/470-4159.
Kaposvár, Losonc köz 8. I. em. 8., 2 szobás
lakás + aknás garázs eladó. Irányár: 10 M Ft.
06/30/401-1921.
Kaposváron 1,5 szobás, földszinti, konvektoros téglalakás eladó. Tel: 70/219-3622,
ir.ár: 6 M Ft.
Berzsenyi u. 117 m 2-es, 3 + 2 fél szobás, gázcirkófűtéses lakás, sürgősen eladó. Ár: 10,3
M Ft. 06/20/470-4159.
Kaposfüredi szőlőhegyen, Desedához
közel, hétvégi ház, gyümölcsössel eladó. Tel:
70/93-22-411.
Kaposváron, a Toldi u.-ban 2,5 szobás,
erkélyes, 2. emeleti lakás eladó. Érdeklődni:
06/20/463-5046.
Kaposváron, a nagypostával szemben 2.
emeleti, 58 m 2-es, gázfűtéses, erkélyes lakás,
reális áron eladó. 20/599-7476.
Kaposváron családi ház, nagy kerttel, 2
generációnak is eladó, áron alul. Telefon:
30/604-0775.
Kaposváron 1,5 szobás, 43 m 2-es, földszintes panel, kiskerttel eladó. 20/397-4414.
Honvéd u. 50 m 2-es, 2 szobás, egyedi
hőmennyiségmérős, erkélyes lakás, jó állapotban eladó. Ár: 5 M Ft. 06/20/470-4159.
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Kaposváron 38 m 2-es, harmadik emeleti,
erkélyes lakás eladó. Ár: 5,4 M. Érdeklődni:
70/454-5310.
Kaposváron, a Rippl-Rónai villa közelében átlagos állapotú, 2 szobás családi ház,
garázzsal, lakható melléképülettel eladó.
Ir.ár: 12,3 M Ft. Érd: 30/9081-571.

Nysz: 14-0070-04

ŐSZI NYELVTANFOLYAMOK

gire, egyetemi és főiskolai felvételire felkészítés idegen nyelvből.

Donneri városrészben 150 m 2-es családi ház,
3000 m 2 telekkel, garázzsal, szuterénnel,
jó állapotban, áron alul eladó. 10 M Ft. Tel:
06/20/470-4159.

Állás

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

Töröcskén, Fenyves utca domboldali részén
kétszintes hétvégi ház eladó. Ir.ár: 2,3 M Ft.
Érd: 06/30/6563-943.

Nem tudja megoldani gyermeke vagy gyermekei felügyeletét? Megbízható, nemdohányzó, saját gyerekkel és unokákkal rendelkező,
nevelésben 25 év tapasztalattal bíró hölgy
vállal gyermekfelügyeletet. 20/518-1392.

Cserépkályha-, kandallóépítés,
-javítás, garanciával.

2

Petőfi S. u. 4. em., 58 m , 2,5 szoba-erkélyes,
szigetelt, egyedi mérős panellakás ÁRON
ALUL 6,85 M Ft. 70/9494-502.

Belvárosi, gázos, berendezett kislakás kiadó.
35.000 Ft + rezsi. 30/492-8085.
Kaposvár, Fő u. 12-ben 2 diák részére albérlet kiadó. Irodának is alkalmas. Telefon:
06/30/9699-682.
Ady Endre utcában üzlethelyiség kiadó. Érd:
20/421-6816.

Kaposváron telek kertnek vagy építésre
eladó. Tel: 06/82/705-253.

Albérlet - rendezett lakás, Kaposvár, OBInál, 2 diáknak, vidéki, bejáró dolgozónak,
házaspárnak szeptembertől kiadó. Telefon:
20/983-5813.

Kaposváron kétszobás ház, családi okok
miatt, sürgősen eladó, 4,95 M Ft. Telefon:
06/82/705-253.

Kiadó! Kaposváron, a Tallián Gy. u.-ban
(kórháznál) 2 szobás lakás kiadó. Telefon:
70/203-9992, 30/445-6096.

Hajdúszoboszlón novemberi, Hévízen januári 1 hét üdülési jog olcsón átadó vagy eladó.
06/70/457-0718.

Bútorozott, 2 szobás lakás, belvárosi övezetben, diákoknak is kiadó. Érd: 30/500-2836.
Jelenleg kocsmaként üzemelő üzlethelyiség bármilyen célra bérbeadó. Érdeklődni:
06/30/237-7247.
Hegyalja utcában 36 m 2-es garzon kiadó.
36.000 Ft rezsivel, 1 hónap kaució. Telefon:
20/410-9021.
Bútorozott garzon, hosszú távra kiadó.
20/431-5563.

Idősek Otthonába felnőtt szakápolót keresünk minimum 3 éves kórházi gyakorlattal. Képes, szakmai
önéletrajzokat az
apolo5@freemail.hu címre kérnénk.
Kaposvári varrodába szakképzett, gyakorlattal rendelkező varrónőt felveszek. Lovász
Márta divattervező, 20/56-99-256.

Állat
Vau-Vau Panzió
Kutyakozmetika
Kaposvár, Rózsa u. 53.
Bogár Istvánné Bea tulajdonos,
kutyakozmetikus
Tel: 06/20/978-0199,
vau.ewk.hu
10 hetes kiscicák, féregtelenítve, szerető
gazdit keresnek. 06/30/310-3997.

Vegyes
Egyedi készítésű patchwork ajándékok,
takarók, táskák, képek eladók a készítőtől.
Tel: 06/30/491-4897.
Alig használt, kerámialapos Gorenje villanytűzhely, költözés miatt eladó. Ár: 50.000 Ft.
Tel: 20/518-1392.
Tűzifa vegyes: bükk, cser, tölgy, akác eladó.
Aprított 2450 Ft, kugliban 2250 Ft, I. o.
minőség, garantált mennyiség!!! Kiszállítást
is vállalok. Bellai, 06/20/272-5056.

Kaposváron, Kinizsi ltp.-en 1. emeleti, 2
szobás, egyedi hőmennyiségmérős lakás
kiadó. 35 E Ft + rezsi. Tel: 82/430-981,
70/422-6271.

Újszerű állapotban lévő szőlődaráló, kb.
60 l-es garattal, eladó. Ár: 19 E Ft. Telefon:
20/376-9955.

Kaposvár, Béke u. 2,5 szobás, 3. emeleti
lakás, szigetelt, erkélyes, eladó vagy kisebb
családi házra cserélhető, értékegyeztetéssel.
30/904-5433.

Kaposváron, az Arany J. közben 53 m 2-es, 1.
emeleti, egyedi fűtéses, felújított téglalakás,
hosszú távra kiadó. Érd: 06/30/491-4897.

ALMAVÁSÁR
GÁLA 129 Ft-tól!

Somogyjádon felújításra szoruló családi
ház, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel eladó. Érd: 82/489-269.

Autó

Kaposváron 40 m 2-es, harmadik emeleti,
másfélszobás lakás eladó. Ár: 6,5 M. Tel:
70/454-5310.
Kaposszerdahelyen 126 m 2-es, kétszintes,
3 szobás családi ház eladó. Ár: 12,5 M.
Tel:70/454-5310.

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

Berzsenyi D. u. 2. em., 37 m 2, 1 szobás,
erkélyes, konvektoros lakás, gépkocsi beállási lehetőséggel 5,3 M Ft. 70/9494-595.

Lada 1300-as, jó műszaki állapotban eladó,
műszaki vizsga 2014-ig. 82/321-820.
Ford Escort kombi 429 E Ft, Fiat Punto 10
éves, 90 E km 599 E Ft. 06/20/562-8946.

Oktatás

454-en jelentkeztek őszi érettségire Somogy megyéből, ez
összesen 534 darab vizsgát,
429 közép-, illetve 105 emeltszintűt jelent – tájékoztatta
lapunkat a Somogy Megyei
Kor mányhivatal Ok t at ási
Főosztálya. Somogyban öszszesen 259 előrehozott, 133
rendes, 73 javító, 44 szintemelő, 17 ismétlő, 6 kiegészítő és
2 pótló vizsgára kerül sor.

Maljusinné Kis Edit
studium-vezető
angol nyelvi országos szakértő

Kaposváron, Csalogány utca elején, 3 szobanappalis családi ház, nagy terasszal, garázszsal eladó. Lakást beszámítok. 20/419-1610.

Kaposvár, Móricz Zs. u.-ban 89 m 2-es, 2+2
félszobás, összkomfortos családi ház, gáz- +
cserépkályhafűtéssel eladó. Ir.ár: 6,5 M Ft.
06/70/419-4172.

PL 3505

ANGOL • NÉMET • FRANCIA • SPANYOL
• OROSZ • OLASZ Nyelvvizsgákra, érettsé-

Bajcsy utcában, Kaposvár belvárosában, Elit
irodaházban, irodák és 2 db, 31 m 2-es üzlet
kiadó. +36/20/513-8032.

Kaposváron, Tallián Gy. közben tégla, egyedi gázos, 2. emeleti, 36 m 2-es garzon eladó.
6,5 M Ft. Érd: 70/363-8079.

AL-1485

Kertvárosi lakóingatlan, jó állapotú téglaházzal, melléképületekkel részletfizetési
kedvezménnyel + kp. eladó. 3,5 M Ft. Tel:
82/705-403, 30/521-9670.
Kaposváron, a Füredi csomópontnál 2,5
szobás, 3. em.-i, szigetelt, műa. nyílászárós,
erkélyes panellakás eladó. Irányár: 7,99 M
Ft. Érd: 20/95-46-138.

Csaknem
félezren érettségiznek ősszel

Kaposvár, Honvéd u. 18/b fszt.
Tel/fax: 82/321-231, 30/500-2032.

kezdőtől a felsőfokig, igény szerinti órarendekkel, diplomás tanárokkal, max. csop.
8-10 fő, 450 Ft/óra/főtől

Kaposváron, Léva közben 52 m 2-es, 2 szobás, tégla, gázos lakás eladó. Ir.ár: 6,2 M Ft.
20/397-4414.

Orciban 120 m 2 alapterületű, 3 szobás családi ház, 90%-os készültségű, összközműves,
eladó vagy cserélhető. Tel: 30/857-6976.
Ir.ár: 16 M Ft.

PÉS INGY

STUDIUM FUTURUM
NYELVISKOLA

Toponár központi részén 88 m 2-es, 2 szoba
+ nappalis, cirkós családi ház, kis telekkel
eladó vagy kisebb lakásra cserélhető. Ár:
14,9 M Ft. Tel: 20/229-3101.

Kiadó

Kaposváron, Zöldfa u.-ban 2 szoba-nappalis, cserépkályhafűtéssel családi ház eladó.
Tel: 06/30/435-3077.
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Szántó u. 54 m 2, 2 szobás, erkélyes, egyedi
gázos lakás, kitűnő állapotban, családi okok
miatt, sürgősen eladó. 06/20/470-4159.

Honvéd u.-ban 50 m 2-es, E-H mérős, szigetelt, erkélyes, üres lakás, sürgősen eladó.
30/307-3359.

11
11. .

Hétfőtől ismét kapható a város
legolcsóbb almája a McDonald's
parkolójában. Ugyanitt cefrekörte
rendelhető.

SZÓDAVÍZ
2 l-es 40 Ft házhoz
szállítva!

Kaposvár belvárosában 84 m 2-es, második
emeleti, felújított lakás eladó. Ár: 11,2 M.
Érd: 70/454/5310.

Francia nyelv tanítását, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel: 06/30/491-4897.

Telefonos rendelés, SMS-ben is!

Kaposvár belvárosában 96 m 2-es, második
emeleti, erkélyes lakás eladó. Ár: 9,9 M. Érd:
70/454-5310.

Olasz, spanyol, gazdasági olasz
oktatás. 20/481-1001.

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

20 l-es ballon 400 Ft.

Tel: 30/270-7285.
Árufuvarozás, költöztetés
olcsón, nagy autóval.

Veszélyes fák
kivágása.

Tel: 30/951-7709.

30/264-3654, 82/427-726.

Költöztetés legkedvezőbb árakon!
www.astrans.atw.hu
Fürdõkád felújítás, zománcozás.

Tel: 20/475-1793.

VARGA ISTVÁN KÁRPITOS
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

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

2012. SZEPT. 13 – 19.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata
pályázat útján értékesíteni
kívánja a

RESIDENT EVIL: RETRIBUTION - A KAPTÁR
– MEGTORLÁS 3D (MB) (18) PREMIER!
14:00, 16:00, 18:00, 20:00
p-szo:22:00 is; szo-v:10:00, 12:00 is

• Kaposvár-Toponári városrész területén, a Fejedelem
utcában lévő lakótelkeit

STEP UP 4. – FORRADALOM 3D (MB) (12)
13:30, 17:45, 19:45
p-szo: 21:45 is

• Kaposvár, Kisgáti városrész
területén a Sütő András
utcában lévő lakótelkeit

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

THE BOURNE LEGACY - A BOURNE
HAGYATÉK (F) (16)
14:45, 19:30

A részletes pályázati kiírások
megtekinthetők a város honlapján (www.kaposvar.hu).

Könyvelés!
Visszamenőleg is!

THE EXPENDABLES 2 – FELÁLDOZHATÓK
2 (MB) (16)
16:30 18:30 20:30
szo-v: 12:45 is; p-szo: 22:30 is

A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. szeptember 28.

adásvétel.

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

Kft, bt, egyéni vállalkozások részére.

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

TOTAL RECALL – AZ EMLÉKMÁS (MB) (16)
15:30; p-szo: 22:15 is
MERIDA A BÁTOR 3D (MB) (6)
szo-v: 11:30

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

24 karátos
arany kezelés

APA ÉG! (MB) (16)
17:15; szo-v: 10:15 is
JÉGKORSZAK 4 (MB) (6)
14:30; szo-v: 10:30, 12:30 is

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

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

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

12
12. .

2012. szeptember 13.

A MAGYAR DISZKONT

279 Ft

KAPOS
KAPOS
EXTRA
EXTRA

Kaposvár Petôfi Sándor út 56.

2012.
szeptember 14–24.

1099

1569

399 Ft

165 Ft

Ft/kg

Ft/kg

Kaiser Dán szalámi

Ász füstölt fôtt tarja

Jásztej friss tej 2,8%

Delma Light

75 g 3720 Ft/kg

cca 600 g

1l

1 kg

75 Ft

599 Ft

119 Ft

179 Ft

Tejföl 20%

Extra szûz olívaolaj

Göböli búzafinomliszt

Premiko sárgahüvelyû zöldbab

175 g 428,57 Ft/kg

500 ml 1198 Ft/l

1 kg

650 g/350 g 275,38 Ft/kg/511,43 Ft/kg

169 Ft

Akció!

2099 Ft

179 Ft

459 Ft

Tészta spagetti 4 tojásos

Unicum szilva

Dreher Classic sör

Koccintós vörösbor

500 g 338 Ft/kg

0,5 l 4198 Ft/l

0,5 l 358 Ft/l

2 l 229,50 Ft/l

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

Pulykamell
filé

999
Ft/kg

Sertéscomb

1199
Ft/kg

Csontos sertés hosszú karaj

Tôkehús
ajánlatunk!

