Tartalmunkból: Esőáztatta kampánynyitó a cukorgyárban • Minden diák tanuljon meg úszni, korcsolyázni!

XXII. évfolyam, 2012. szeptember 20., 38. hét

KAPOS EXTRA
KAPOSVÁRI KÖZÉLETI ÉS KERESKEDELMI HETILAP

www.kaposextra.hu • www.kaposvarmost.hu

Autó nélkül, kerékpárral
Kaposvár is csatlakozott az autómentes naphoz. Az
önkormányzat arra kér minden kaposvárit, hogy – ha
teheti – szeptember 22-én egy napra hagyja otthon
gépkocsiját és üljön biciklire, sétáljon vagy használja a
tömegközlekedési eszközöket.

Valóság lehet a vasútfejlesztésből

Ezen a napon a helyi járatú buszokra nem kell menetjegyet venni, egy
forgalmi felmutatásával ingyen lehet utazni.
A résztvevők szombaton 9.30-kor közösen melegítenek be a városháza
mögött, majd együtt tekernek le a Vásártéri útra, amelyet délután egyig
lezárnak a forgalom elől. A helyszínen BMX, mountein bike és triál
bemutatókat láthatnak. A Kaposvári Rendőrkapitányság szakemberei
kerékpáros ügyességi vetélkedőt szerveznek a gyerekeknek, a Kaposvári
Tömegközlekedési Zrt. kiállítja a NABI Siriust, lesz ingyenes kerékpárszerviz és értékes nyeremények. Műsort ad a Füred Rock Szín Kör, a
Bódis-Nagy Katinka Táncstúdió, a Roxínház és fellép Mc Pita Ramos.
Az autómentes nap célja, hogy felhívja a figyelmet a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti problémákra, hosszú távon pedig rávegye a
rendszeresen autóval közlekedő polgárokat arra, hogy az utazáshoz alternatív közlekedési módokat használjanak. A kezdeményezés 1997-ben
indult Franciaországból, amihez Magyarország 2001-ben csatlakozott.

Budapest – Kaposvár – Gyékényes:
újjászülethet a vasútvonal
Kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány a Budapest
– Kaposvár – Gyékényes vasútvonal felújítását, ennek
köszönhetően új lendületet kaphat a fejlesztés – jelentette be Szita Károly polgármester és Gelencsér Attila
országgyűlési képviselő.

Képünk illusztráció

Több mint egy évtizede várunk arra, hogy olyan vasútvonal vezessen
Kaposvárra, amely nem a 19. századi közlekedést tükrözi. Az elmúlt
10 évben a beszéden kívül semmi nem történt e téren – kezdte keddi
sajtótájékoztatóját Szita Károly. A döntésnek köszönhetően uniós forrásokból fejleszthetik a vasútvonalat.
A kormány még augusztus végén döntött a kiemelt beruházássá nyilvánításról. Néhány héten belül elkészülhet az előterjesztés is, készülhet a megvalósíthatósági tanulmány, a következő uniós pénzügyi ciklusban (2014-2020) pedig megvalósulhat a fejlesztés. A polgármester
hozzátette: kezdeményezték, hogy az ugyancsak régóta húzódó 67-es
út fejlesztését is sorolják a kiemelt beruházások közé, erre ugyancsak
jó esély van.
Gelencsér Attila rámutatott: a korábbi kabinet késlekedése is felelőssé
tehető a vasútvonal-felújítás elhúzódásáért, a kormányváltáskor, 2010ben ugyanis mindössze 6 százalékon állt az uniós források kifizetése,
ez viszont mára 28 százalékra növekedett. Az országgyűlési képviselő
hangsúlyozta: ha sikerül végre kiszabadítani Somogyot az elzártságból, az gazdaságfejlesztést és ennek révén új munkahelyeket jelent.
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Fordított áfa a
sertéstartóknak is?
A kormány kezdeményezi a
fordított áfa bevezetését az
Európai Bizottságnál a sertéságazat esetében is - tájékoztatta lapunkat a Vidékfejlesztési
Minisztérium sajtóirodája.
A tárca közleménye szerint
a minisztérium azt a feladatot vállalta magára, hogy a
sertéstartóknál esetlegesen
felmerülő, átmeneti jellegű
pénzügyi problémákra megoldást keres. A gabona-, olajos- és fehérjenövény szektorban bevezetett fordított áfa
az első tapasztalatok alapján
komoly tisztulást hozott a
magyar mezőgazdaságban,
javítja a tisztességes vállalkozások helyzetét és növeli
az adóbevételeket. E tapasztalatok alapján a kormány
megítélése szerint a fordított
áfa érdemben segíthet a sertéságazatot sújtó feketegazdaság visszaszorításában is.
Ezen túlmenően a hatóságok fokozott ellenőrzésekkel
valamennyi áfacsalási mód
ellen határozottan fellépnek
- áll a közleményben. Mivel
a fordított áfa bevezetéséhez
az Európai Unió jóváhagyása
szükséges, így a kormány az
uniós jóváhagyás után kívánja azt bevezetni. Amint arról
a közelmúltban beszámoltunk, a kaposvári Kométa ‘99
Zrt-nél is megoldást sürgetnek a sertéságazat helyzetének javítására, Hollósy Tibor
ügyvezető igazgatóhelyettes
szerint az egyik lehetőség
éppen a fordított áfa bevezetése lenne.

Nagyobb
hatáskör a
kormánymegbízottaknak
Soron kívüli feladatvégzésre, vagy mulasztás pótlására utasíthatnák a jövőben a
kormánymegbízottak az eljáró hatóságok vezetőit a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások ügyében - tájékoztatta hetilapunkat a Somogy
Meg yei Kor mányhivat al.
Az ezt kezdeményező törvénymódosítási javaslatot az
elmúlt héten terjesztette a
parlament elé dr. Navracsics
Tibor és dr. Szabó Erika. A
közigazgatási és igazságügyi
miniszternek és a tárca államtitkárának indítványa szerint
a kormánymegbízottak az
önálló szabályozó szervek,
az autonóm államigazgatási
szervek, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek vezetői esetében nem lennének jogosultak utasítást adni. Egy beruházás kiemelté nyilvánítása
azért lényeges, mert ilyenkor
a kérelmeket soron kívül
kell elbírálni, az ügyintézési
határidő pedig legfeljebb két
hónap, sőt bizonyos esetekben
még ennél is rövidebb.

800 ezer tonna cukorrépát dolgoznak fel az ország egyetlen cukorgyárában

Esőáztatta kampánynyitó

Startra kész
a távfűtés
A Kaposvári Vagyonkezelő
Zrt. felkészült arra, hogy
szeptember 15-től az időjárás, a fogyasztói igények és
a műszaki feltételek alapján
a fűtést elindítsa. Jelenleg
vannak még olyan épületek,
ahol a lakóközösség a fűtési rendszerén átalakításokat
végez, itt csak a munkák befejezése után lehet a fűtést indítani - tájékoztatta lapunkat
Széki Éva, a Kapos Holdig
Zrt. sajtószóvivője. Október
15-től a szolgáltatást előzetes
kérés nélkül is elindítják, és
a fogyasztók igényük szerint
fűthetnek. A fűtési időszak
április 15-ig tart.

A vigasztalanul ömlő eső
miatt rendhagyóra sikeredett a múlt csütörtöki
kampánynyitó a kaposvári
cukorgyárban: a hagyományos mészkemencebegyújtásra csak később
került sor. A következő
hónapokban a tervek szerint mintegy 800 ezer tonna
cukorrépát dolgoznak fel a
gyárban.
- Célunk az extra minőségű cukor
gyártása, de a répától ehhez sok
segítséget nem kapunk az aszályos időjárás miatt – kezdte közszöntőjét Hájos László. A Magyar
Cukor Zrt. vezérigazgató-helyettese hozzátette: abban bíznak,
hogy az időjárási viszontagságok
ellenére az idei kampány is legalább 100-120 napig tart majd. A
cukorrépának sem tett tehát jót a
nagy szárazság, ezt érzékeltetve a
vezérigazgató-helyettes elmondta:
Kaposváron 210 milliméter csapadék esett idén szeptemberig,
míg a Szaharában 250 milliméter
az átlag… A biogáz-fáklya mindenesetre már ég, az eső miatt
a kazángyújtásra azonban csak
később került sor.
Az ország egyetlen – és egyben
Kelet-Európa egyik legnagyobb
- cukorgyárában idén több beruházást hajtottak végre, mint az
agrárium összes többi gyárá-
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131 munkáltató nyert
támogatást

Hosszú és eredményes kampányban bíznak Kaposváron

ban együtt véve – fogalmazott
Hájos László. Külön is kiemelendő ezek közül a harmadik
biogázfermentor, aminek – és a
másik kettőnek – köszönhetően a
cukorgyártás néhány éven belül
biogázzal, földgáz felhasználása nélkül történhet. Idén átálltak
négy műszakra, hogy a kampányban zökkenőmentesebben follyon
a munka. Az élet persze nem
áll meg a kampány után sem:

a jövőbeni tervek közt szerepel
többek közt új silók, valamint
úgynevezett gázmotor létesítése
is. Kérdésünkre a vezérigazgatóhelyettes elmondta: idén mintegy
800 ezer tonna cukorrépát terveznek feldolgozni, a cukorból pedig
jut majd exportra is.
A gyár dolgozóit Szita Károly
Kaposvár polgármestere is köszöntötte. Mint fogalmazott,
a Magyar Cukor Zrt. olyan fej-

lesztéseket valósít meg, amelynek nem csak a gyár, hanem az
egész város is hasznát veszi. (A
Virágfürdőt például már hónapok
óta a cukorgyár biogázával fűtik
– a szerk.) A városvezető emellett
kiemelte: az üzem fontos szerepet
tölt be a foglalkoztatásban is: a
205 állandó alkalmazott mellett a
kampányban további 120 embernek adnak munkát.
Várvizi Tamás

Minden gyerek
Minden diák tanuljon meg úszni, korcsolyázni!
tehetséges valamiben
Folytatja a város országosan is egyedülálló programját

A tavalyi évhez hasonlóan idén is minden második osztályos kisdiák
tanórai keretek között tanulhat meg úszni városunkban. Mindennek költségét – ami 10 millió forint – Kaposvár állja. A városi fürdő tanmedencéjében minden héten, egy órán keresztül, felkészült pedagógusok segítségével tanulják a kicsik az úszás alapjait. Az általános és középiskolás
diákokat korcsolyázni is megtanítják, ugyancsak térítésmentesen.

Továbbra is egyedülálló az a kezdeményezés, amit tavaly indított a város: minden
második osztályos kisdiák ingyen, tanórai
keretek között tanulhat meg úszni. Az idei
évben ez összesen 632 kisdiákot jelent, akik
hetente egy alkalommal, felkészült pedagógusok segítségével sajátíthatják el az úszás
alapjait. – Fontos, hogy a gyerekeknek biztonságérzetük legyen a vízben. Ha minden
jól megy, akkor május végére az 50 méteres
medencében már egy hosszt le tudnak úszni
a kisdiákok, amiről bizonyítványt is kapnak
– mondta a témával kapcsolatban, a fürdőben tartott sajtótájékoztatóján Szita Károly.
A tanórai úszásoktatás teljes költségét, vagyis a tanmedence bérlését, a szakképzett
oktatók bérét és a gyerekek buszos szállítását a város állja, ez mintegy 10 millió
forintot jelent.
Az óratervek alapján a második félévtől
már a mélyvízben folytatják a tanulást, és

év végére két úszásnemben is megtanulnak
legalább 50 métert úszni. A szülők évente
kétszer, nyílt órán nézhetik meg, hogyan
úszik a gyermekük.
A gyerekeket az önkormányzat különbusszal
szállítja a fürdőbe, ahol a pedagógusok a
fiúkat és a lányokat külön tanítják. A kezdeményezésnek a kicsik, a szülők, és az
egészségvédelemmel foglalkozó szakemberek is örülnek.
Az általános és középiskolás diákok korcsolyázni is megtanulhatnak az önkormányzat közreműködésével - fogalmazott Szita
Károly polgármester a jégcsarnokban tartott
keddi sajtótájékoztatóján. Az idei tanévben
összesen 1400 tanuló élhet a lehetőséggel.
A heti egyszeri, egyórás foglalkozások 8
millió forintos összköltségét ugyancsak az
önkormányzat fedezi, és biztosítja a tanulók
számára a szükséges felszerelést és gondoskodik utaztatásukról is.

A hét végén százötven fő részvételével Kaposvár adott otthont az Arany
János Tehetséggondozó Program XIII.
Országos Tanévnyitó Konferenciának. A
rendezvény szervezője, vendéglátója a
kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
és a Klebelsberg Kunó Középiskolai
Kollégium volt.
Gazdag szakmai program részeként a köznevelés
új feladatairól, a NAT-ról és a kerettantervekről,
valamint az AJTP új feladatairól hallhattak nívós
előadásokat a programot működtető intézmények
igazgatói és programfelelősei, a kollégiumok vezetői és programgazdái. Csütörtökön a városházán
Szita Károly polgármester köszöntötte a konferencia résztvevőit; ezt követték a szakmai előadások.
- Az oktatás világát szabályozó köznevelési törvény
– nevéből is kiolvashatóan – legfontosabb feladatának a nevelést tartja, s csak azután következik
a kompetenciafejlesztés, a műveltségközvetítés és
a tudásépítés - mondta dr. Kaposi József. Az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója
hangsúlyozta: az új Nemzeti Alaptanterv legfontosabb feladata az értékközvetítés megerősítése,
az új tantárgyi ismeretkörök beépítése, a képességterületek fejlesztése, a végcél pedig a nemzeti
öntudat építése. A szakember szerint a tanulás
ugyan munka, de öröm is egyben, s idáig, ennek
felismeréséig kell elvezetni a tanulókat.
A program során a Táncsics Mihály Gimnázium
életével és az ott folyó magas színvonalú oktatómunkával ismerkedhettek meg Reőthy Ferenc
igazgató és a gimnázium tanárai közreműködésével. Zárásként betekinthettek a kollégiumban folyó
nevelési és szabadidős tevékenységekbe dr. Giber
Vilmos igazgató koordinálásával. A konferencia
részeként sikerült Kaposvár nevezetességeivel is
megismerkedniük a vendégeknek; az Együd Árpád
Kulturális Központban a Somogy Táncegyüttes
műsorát tekinthették meg, valamint a múzeumban a
Rippl-Rónai gyűjteményt, és a Virágfürdőt.

Somogy megyében 131 pályázó nyert el bérkompenzációs támogatást, mely 3723
munkavállaló munkabéremelésének támogatását biztosítja – tájékoztatta lapunkat
a megyei kormányhivatal. A
folyósítás két ütemben történik, a támogatást ténylegesen
igénybe vevő 120 munkaadó
az első ütemben a támogatás
70 százalékát vette igénybe,
a fennmaradó rész folyósításáért a munkaadónak szeptember 28-ig jelentést kell
benyújtania a munkaügyi
központ részére. A megyei
kormányhivatal munkaügyi
központja a támogatás folyósításával segít a munkáltatóknak az elvárt béremelés
megvalósításához.

Kapos-parti buli a
lovastanyán!
Szeptember 22-én, szombaton
10 órától búcsúztatják a nyarat a Meistro Lovastanyánál,
melyre szeretettel várnak kiscsit és nagyot egyaránt! A
gyerekek 10 és 13 óra között
körhintázhatnak, gyöngyöt
fűzhetnek, montázst készíthetnek, kisállatokat simogathatnak, de horgászversenyen
is részt vehetnek. Felavatják
a Tüskevárat, ezt ügyességi
játékok és családi versenyek
színesítik. A felnőttek lovasbemutatót láthatnak, fellépnek
népdalkórusok, a Füred Rock
Szín Kör, a Co-Pia együttes,
és tombolanyeremények is
gazdára találnak. Minden körzetben lakót egy tál bográcsételre is vendégül látnak!

Nyárbúcsúztató a
Béke-lakótelepen
A Kaposvári Lakótelepen
Élők Egyesülete szeptember
22-én, délután tartja hagyományos nyárbúcsúztató rendezvényét a Béke parkban.
A 7. alkalommal megszervezett eseményen minden korosztály megtalálja a számára
legkedvesebb programot. A
kicsik többek között sportversenyeken vehetnek részt,
ahol kis ajándékokat kapnak
jutalmul. Természetesen lesz
főzés is, mindenkit vendégül
látnak egy tál ételre és egy
pohár italra.
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E heti beszélgetőpartnerünk: Sári Enikő, a Kaposvári Állattenyésztési Napok főszervezője

Három nap szakma, három nap szórakozás
Évek óta népszerű rendezvény a Kaposvári
Állattenyésztési Napok, amelyet immár hatodik alkalommal szerveznek meg a Kaposvári Egyetem Pannon
Lovas Akadémiáján, szeptember 21-23. között. A hagyományosan Szent Mihály-napjához kötődő rendezvény nemcsak az állattenyésztő társadalom érdeklődésére számít, közönségprogramjaira várja a gyerekeket és a felnőtteket is. Sári Enikőt, a szervező Magyar
Mezőgazdaság Kft. ügyvezetőjét, a hagyományossá
vált programok mellett az újdonságokról kérdeztem.
Több évi kihagyás után indult
újra, új nevén a Kaposvári
Állattenyésztési Napok. Mennyit
fejlődött azóta a rendezvény?
Kétségtelenül, itt évekkel ezelőtt is
volt hasonló program, sőt mellette
a juhászok majdnem húsz éve mindig Szent Mihály-napjához kötődően rendeznek bemutatót, konferenciát. A Kaposvári Állattenyésztési
Napok hat éve működik. Most már
elmondhatjuk, hogy kinőtte magát
a kiállítás, idén már több mint 1000
állatot mutatunk be, mellette 200
kiállító termékeit, szolgáltatásait
láthatják a látogatók a lovas akadémián, a szakmai szimpoziumok,
nemzetközi rendezvények pedig az
egyetem területén várják az érdeklődőket.
A Kaposvári Egyetem, hazánk
egyetlen állattudományi karral
rendelkező felsőoktatási intézménye, nyilván nem véletlenül a kiállítás házigazdája.
Magyarországnak három nagyon színvonalas állattenyésztési
kiállítása van, ezeknek a szakmai
hátterét a magyar állattenyésztők
szövetsége és azok tagszervezetei
adják. A kaposvári tematikájában
nem más, mint a többi. Amiben
szebbek, jobbak tudunk lenni, az
a helyszín. Ilyen ideális infrastruktúrát biztosító helyszín, mint
a Pannon Lovas Akadémia, máshol nincs. Éveken keresztül csak
ebből a helyszínből adódóan tudtunk olyan vadasparkot létesíteni
– miután az egyetemnek intézménye a bőszénfai vadgazdálkodási tájközpont, az ő szakembereik
segítségével –, ahol nemcsak néz-

Kiknek szólnak a programok?

Milyen kísérő programokkal készülnek még?
A kulcsszó az állattenyésztés,
ennek gépesítését szeretnénk
bemutatni a gépseregszemlén, mert
nyilván ezeket a szakembereket ez
érdekli, hiszen itt ismerik meg az
újdonságokat. Lesz kétféle élelmizszer kiállítás. Egyrészt itt a lovas
akadémia területén egy magyar

Heti Jegyzet

Iskolaköpennyel a jövő
ellen – vagy mellette
Olvasom,

hetik a vadakat, hanem őzikéket,
muflonokat simogathatnak a gyerekek. Az egyetem méltó helyszínt
biztosít a programokhoz a mintegy 40 hektáros lovas akadémia
területén, ahol az ország legnagyobb fedett lovardája is áll. A
kiállítás pedig egyben jó alkalmat
biztosít arra, hogy az idelátogató
szakmai közönség megismerhesse
a Kaposvári Egyetemet és karait,
valamint az egyetemhez tartozó
intézményeket.

Célközönségünk kétféle: a szakmai célközönséghez tartoznak az
agrárium szereplői és azon belül
is elsősorban az állattenyésztéssel
foglakozók. A szakmai kiállításoknak a szakma az elsődleges célja,
a fejlődés, a tudás bemutatása. De
azért van ennek egy ünnep jellege is, amit a közönségprogramok
hangulata ad. A másik célközönségünk tehát a civil látogatókból
áll. Az állatszeretetet gyerekkorban kell kialakítani, ezért gondolunk a kicsikre. Van külön egy
nyuszi simogatónk, és idén lesz
pónilovagoltatás is. A lovas program pedig egyaránt érdekes a kiscsiknek, de a felnőtteknek is.

33. .

élelmiszereket bemutató pavilon,
ami úgy kötődik az állattenyésztéshez, hogy bemutatjuk, melyek
az állati termékekből készíthető,
egészséges élelmiszerek. De az
egyetem területén is rendezünk
egy egészségnapot a Kaposi Mór
Oktató Kórházzal közösen. Itt a
neves előadók elmondják, mennyire fontos az egészséges életmódhoz
az egészséges élelmiszer fogyasztása. Lesz kóstoltatás, vérnyomásmérés és vércukormérés.
Melyik program vonzza a legtöbb
látogatót?
Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján a leginkább vonzó programok a lovas bemutatók. Ebben
is egyediek vagyunk, mert olyan
helyszínünk van, hogy ha esik,
ha fúj, fedett lovardában tudjuk
megtartani. Sokan látogatják a
vadasparkunkat, amit idén kibővítettünk a vadászhagyományokhoz
kapcsolódó kulturális program-

mal: a vadasnap önálló megnyitója
Hubertus-misével fog kezdődni.
Népszerű szakmai és közönség
program a fejési, nyírási bemutató.
Élmény a gyerekeknek, ha látják,
hogyan kerül a poharukba a tej.
A gazdasági válság nem érintette
a kiállítást?
Egyre nehezebb megszervezni, de
azt gondolom, hogy emiatt nem
szabad az ilyen rendezvényeket
feladni, mert szüksége van rá a
szakembereknek és a közönségnek
is. Nagyon fontos, hogy az emberek egyre többet lássanak a mezőgazdaságból, és a vidéki emberek
életmódját jobban megismerjék. A
rendezvénynek ez is a célja. Az
anyagi hátteret nem könnyű előteremteni, ezt minden évben megtapasztaljuk, de ez nem szabad, hogy
kedvét vegye az embernek, mert
akkor már nagyon sok mindent
föladnánk.
Springmann Andrea

az egyik nagy gondja az ellenzéknek, hogy a közoktatás vezetői tervezik, hogy újra kötelező lesz az iskolaköpeny.
Ez pedig borzalmas dolog, hisz visszatérünk vele a legsötétebb
Kádár-korszakba. Arról már nem is beszélve, hogy nem liberális
lépés az ilyesmi. Eltakarja az egyéniséget és hasonlók. Őszintén
megmondom, nekem erről nincs ennyire kialakult véleményem.
Nem is nagyon emlékszem rá, hogy hogyan is volt ez annak idején.
A baj az – ha ez bajnak nevezhető –, hogy én a gimnáziumban a
fiúkéra nem is, csak a lányok évről évre szebbé váló iskolaköpenyére emlékszem. Hogy jó viselet volt-e, avagy sem, nem tudom. Női
vélemények szerint jó volt. Az egyik internetes lap olvasója szerint
egyenesen „tök jó dolog volt, és volt még ezen kívül jó pár dolog,
ami jó volt”.
Igen, valóban volt még pár dolog, ami nagyon jó volt. Például az,
hogy fiatalok voltunk. És szerettünk iskolába járni. Akkor is, ha az
én időmben is „állami általános iskola” volt arra a régi, kopott épületre felírva, ahová jártam. Annak idején ez az államiság nem volt
baj. A falumban ugyanis az „önkormányzat” – akkoriban tanácsnak
hívták – vezetője egy valamikori négy elemis suszter volt. Akinek
az írással is gondjai voltak, nemhogy egy falu vezetésével. Hogy ő
nevezze ki, irányítsa az iskolaigazgatót, komikus lett volna. Feljebb
talán kicsit felkészültebb „elvtársak” ültek a tanügyigazgatásban.
A Rákosi-korszak dühöngött, összevont osztályokkal, az egész
országban egységes – magyarul: egyfajta –, ócska papírra nyomott
tankönyvvel. Amit alig vártam már, hogy a kezembe vehessek azon
az első, szeptemberi napon. Nem is tudtam, hogy micsoda lehetőségtől fosztanak meg közben bennünket azzal, hogy a tanítónk nem
válogathatott tíz-húsz alternatív tankönyv közül. Azért, jól megtanultunk írni-olvasni. Ahogy – a könyvszakmában dolgozóként,
és az olvasás mai problémáit jó ismerőként leírhatom – ez a mai
fiatalok egy jelentős részéről sajnos nem mondható el.

A

gimnázium se volt olyan „lezser”, mint talán manapság. Ez
persze bizonyos mértékben természetes és normális is, ha nem is
mindenben. A kollégiumban mi hatkor keltünk, mosakodás, tanulás
fél héttől fél nyolcig, majd reggeli. Kötelező egyensapkában indulás a gimnáziumba. Egy-fél kettőkor ebéd, utána rövid „kimenő”,
négytől hatig tanulás, szigorú tanári felügyelet alatt, majd vacsora.
Amit lazább konzultációs időszak, netán hetente egy-két este rövid
tévénézés követett. Hogy ebbe az „antiliberális”, szigorú oktatásba
nem haltunk bele, azt sok-sok ezer volt kollégista társam tanúsíthatja. Nyugodt szívvel ki merem jelenteni – nagyon jól ismerve
a mai egyetemisták színvonalát –, jóval felkészültebben mentünk
egyetemre, főiskolára, mint mostanság.
Ezzel nem szeretném megbántani mai tanár kollégáimat, hisz jól
tudom, hogy milyen gondokkal küzdenek. De a magam részéről
nagyon is örülök annak – az ő érdekükben is –, hogy az új oktatási
szisztéma sokkal többet próbál meríteni a múltból, mint liberális
vagy szocialista elődei. Az sem zavar, hogy ezzel kötelező lesz újra
az iskolaköpeny.
Annak meg külön örülök, hogy szombaton a Táncsics gimnáziumban, a 45. érettségi találkozónkon, nagyon jót fogunk beszélgetni
arról, hogy hogyan is volt ez annak idején.
Schenk János

A főzőversenyen a Kapos Extra és a KaposvárMost is képviselteti magát

Állattenyésztési Napok hatodszor!

Újra Turizmus Világnap!

Immár hatodik alkalommal rendezik
meg a Kaposvári Egyetem Pannon
Lovas Akadémiáján a Kaposvári
Állattenyésztési Napokat. Az egyszerű érdeklődő és a szakmabeli is
megtalálhatja számítását, rengeteg
érdekes programmal várnak mindenkit.

Idén szeptember 27-én második alkalommal tartják
hazánkban a Turizmus Világnapot, amit a Magyar
Turizmus Zrt. kezdeményezésére, a turizmusban
dolgozók hagyományteremtő szándékkal ünnepelnek meg.

A rendezvényt szeptember 21-én, pénteken reggel 9 órakor nyitják meg ünnepélyesen, 9.30
órától pedig máris az igen látványosnak ígérkező lovas bemutatónak tapsolhatnak a kilátogatók. A nap során láthatunk még húsmarha és ló
fajtabemutatót is, 14 órától pedig az is kiderül,
melyik agrár-felsőoktatási intézmény gazdászjelöltjei a legrátermettebbek.
Másnap, szombaton délelőtt aztán fakanalat ragadnak a közéleti személyiségek és a
média képviselői, ekkor startol el ugyanis a
III. Kaposvári Vad- és Halfőző Bajnokság.
Hetilapunk már rutinos résztvevőnek számít,
ám idén már hírportálunk, a KaposvárMost is
csatlakozik a mezőnyhöz! A szervezők gondoltak az egészséges életmód híveire is: 11 órától
az egyetem auditóriumában és sportcsarnokában egészségnapot tartanak, a Kaposi Mór
Oktató Kórházzal együttműködve. Nem csak az

egészséges életmódról hallhatnak előadásokat
az érdeklődők, de ingyenes vércukorvizsgálaton, vérnyomásmérésen, csontritkulás szűrésen,
és szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton is részt
vehetnek. 14 órától lovas közönségprogram
csalogat, 16 órától pedig azt is megtudhatjuk,
ki feji legügyesebben a teheneket és ki nyírja
leggyorsabban a juhokat.
A vasárnapi zárónapon 10 órától trófeakiállítás

nyílik a vadaspark területén, de sor kerül fajtabemutatókra is, 14.15 és 15.15 órától pedig a
lovardában élvezhetjük a lovas közönségprogramot. Ugyanitt 16.30 órától pedig a malacfogó
verseny szerez majd bizonyára vidám pillanatokat. A szakma iránt érdeklődőket konferencia is
várja, melyen többek közt élelmiszer-biztonsági
és állattenyésztési kérdésekről esik szó.
-vt-

Célja: felhívni a figyelmet a hozzánk érkező vendég, látogató és
turista fontosságára, a vendégbarát viselkedésre, a folyamatos
szemléletformálás szükségességére. Egy mosoly és néhány kedves
szó, nem pénzkérdés!
A Tourinform irodában aznap kaposvári képeslapot kapnak a
turisták, a kaposváriak pedig ajándékért tesztelhetik városismereti
tudásukat.
Hagyományos belvárosi séta idegenvezetővel a Tourinform iroda
elől 15.30-kor indul. A Fő utca-Dózsa György utca útvonalon tudhatja meg az érdeklődő, hogy miről mesélnek a házak. A program
a Csiky Gergely Színház tetőtől-talpig bejárásával zárul.
Ezen a napon a TDM Egyesület tagjai is meglepik vendégeiket: a
Hotel Kardosfa egy kis édességgel fogadja őket, a Krisna-völgybe
érkezők pedig belépőjegy nélkül látogathatják meg a völgyet.
A Turizmus Világnapja legyen minden évben az a nap, amikor a
turizmusban dolgozó érintettek kifejezik, hogy vendégeiket szívesen látják, és mindent megtesznek azért, hogy elégedetten vigyék
hírét a városnak – írta lapunknak közleményében a Tourinform
iroda.
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Körkérdés

Az AFS csereprogramon keresztül a világ 40 országába juthatnak el a diákok

Elfedi a különbséget? Külföldi tanulási lehetőség középiskolásoknak
Az elmúlt hetekben kapott szárnyra az oktatási államtitkár elképzelése, miszerint nem
lenne ördögtől való gondolat az iskolaköpeny újbóli bevezetése a közoktatásban.
Olvasóink véleménye megoszlik erről – derül ki körkérdésünkből.

Tóth László: Hallottam az elképzelésről és támogathatónak tartom, akár még a középiskolákban
is. Régen sem volt rossz és most
is hasznos lenne. A szakadt és
az úgymond „menő” ruhák közti
különbséget mindenesetre eltüntetné. Emellett az egyenköpeny
az együvé tartozást is kifejezhetné, ahogyan például régen a
sapka is.

Forrainé Pandur Rita: Alapvetően jó ötlet, de a társadalmi
különbségek csökkentésére véleményem szerint kevésbé alkalmas.
Elsősorban tudat- és szemléletformálásra lenne inkább szükség e
téren. Az összetartozást viszont
erősítheti. Nekem is kellett annak
idején köpenyt viselnem, egészen
nyolcadik osztályig, de nem tartottam nyűgnek.

Balogh Tamás: Nem tudom,
mennyiben változtatna az eltérő
vagyoni helyzetűek megítélésében, mindenki úgy öltözik, ahogyan arra lehetősége nyílik. Az
összetartozás és a közösségformálás erősítésére azonban alkalmas
lehet. Ha nekem is kötelező lett
volna annak idején, felveszem, de
heti ötször nyolc órát biztos nem
szívesen viseltem volna!

Egy tanéven keresztül marad itt Kaposváron
az a hat cserediák, akik az AFS programjának keretén belül érkeztek városunkba.
A Táncsics, a Munkácsy és a Gépész egyegy osztályába járnak, és ha minden jól
megy, akkor 11 hónap alatt megtanulnak
egy kicsit magyarul, megismerik kultúránkat és új barátságokkal gazdagodva
térnek majd vissza hazájukba.

Az AFS-t (American Field Service) a két világháború mentősofőrként önkénteskedő egyetemistái
hozták létre a nemzetek megbékélésének elősegítése
érdekében. Az AFS 1947-ben elsőként kezdett diákcserékkel foglalkozni, programjai keretében több
mint 60 ország 13 ezer diákja utazik évente. Az AFS
alapvető értéknek tekinti a toleranciát, a megértést,
az empátiát, valamint a különbözőségek elfogadását,
értékelését.
- A programnak három alappillére van: egyrészt
a mi diákjaink mehetnek külföldre tanulni, másrészt Magyarországra is érkeznek külföldről diákok, harmadrészt pedig a szervezetben önkéntesek
végzik a munkát – mondta Sárközy Andrea, az
AFS körzetelnöke. – Jelenleg 6 cserediákunk van,
közülük egy az év elején, januárban érkezett, a

„Lélekemelés fitten”
Lélekemelés fitten címmel jótékonysági fitnesz- egészség-, életmódnapra vár
minden érdeklődőt szeptember 29-én, szombaton a kaposvári II. Rákóczi Ferenc
Tagiskolába (Kanizsai utca 67.).
A rendezvényen 10 órától egyebek mellett zumbával, aerobikkal, jógával és meditációval tehetnek
egészségükért a kilátogatók. Matracot vagy polifoamot mindenki hozzon magával! Jegyek elővételben
1500, a helyszínen 2500 forintért kaphatók, 6 év alattiaknak a belépés ingyenes, ha pedig valaki nem tud
eljönni, de mégis segítene, 1500 forintért vásárolhat támogatói jegyet. A rendezvényen befolyó bevétellel
az Autisták Országos Szövetségét és az integrációban példamutató II. Rákóczi Ferenc Tagiskolát támogatják.
- Ez lesz az első ilyen jellegű rendezvény, amit márciusban követ egy másik, szintén jótékonysági program – tudtuk meg Kovács Klaudiától. Az esemény főszervezője – aki mentorszülő az Autisták Országos
Szövetségében – ugyancsak érintett: három gyermekéből a középső autista, és a Rákóczi tagiskolában
tanul, innen jött az ötlet az életmódnap megszervezésére.

Pótlapok a szakácskönyvbe
Lecsófesztivál volt a hétvégén, a Kaposvári Nagypiacon, így nem véletlen, hogy ezen
a héten mindannyiunk kedvencét, a lecsót kóstolgatjuk. Bármennyire is szeretnénk
azonban a lehető legtöbbet összegyűjteni róla, nem fog sikerülni. Hiszen a lecsó
azok közé az ételek közé tartozik, amelyekről elmondhatjuk, hogy ahány ház, annyi
szokás.
ropogósabbra hagyják őket, és az ízeket a kakukkfű
hivatott megkoronázni. A törökök menemen néven
készítik és a tetején tükörtojással tálalják. A cigány
lecsó (lacsaú) pedig fűszeresebb a megszokottnál:
emberesen csípős, szigorúan szalonnán készül és pár
Mindenkinek megvan a maga tuti jó lecsó receptje. szem krumpli teszi még laktatóbbá.
Annyi biztos, hogy az alábbi négy hozzávaló min- Van valami a lecsóban, ami népszerűvé teszi. Ez volt
denképpen a lábasba kell, hogy kerüljön: zsiradék, az, amit a Pixar is észrevett, ezért adta ezt a címet
(„L’ecsó” – eredeti címe: „Ratatouille”) nyolcadik
hagyma, paprika, paradicsom.
A lecsó – bár szeretjük hungarikumnak gondol- animációs mozifilmjének. A film hihetetlen siker volt,
Magyarországon
ni – nem a ma573 ezres közöngyar nép sajátja.
s é g e t vo n z o t t ,
Ha belenéz ün k
amivel a 2007-es
szomszédaink
év harmadik leglábasába, akkor
nézettebb filmje
vagy ugyanilyet
lett a Harmadik
találunk – konShrek és a Harry
zerviparunk fényPotter és a Főnix
korának köszönRendje mögött.
hetően tényleg
Te l j e s í t m é n y e
tőlünk származó
felülmúlja a Verle c s ót f őz nek ,
dákét, megdupmint például a
lázva annak 263
németek, az oszt- A hétvégi lecsófesztiválról videós összeállítás látható
ezres nézőszámát.
rákok, az oroszok, a KaposvárMost.hu oldalon
A L’ecsó történetét
a lengyelek vagy
egy-két összetevőben különbözik a mi lecsónktól, de hosszú lenne elmesélni, ami idetartozik, az az, hogy
mégiscsak hasonló hozzá. A lecsó ugyanis minden a mese főhőse, Remy, aki egy kis patkány, lecsót főz
népcsoportnál a szegények eledele volt, azt főzték a híres ételkritikusnak, ezzel megmenti barátját a
meg, amit a kertben éppen szezonálisan találtak. Az kudarctól. Az étek egyszerűen elvarázsolja a kőszívű
olaszok peperonataja több színű kaliforniai papriká- Anton Egó kritikust, akiben gyermekkora ízei és elfeból készül, fokhagymával, zellerrel, fehérborecet- lejtett emlékei derengenek fel.
tel és bazsalikommal. A baszk lecsó – a Piperade Ez lenne hát a lecsó titka? Gyermekkorunk ízei és
Basquaise – kis fokhagymás ízesítéssel készül, de emlékei? Ki tudja? Sokan vitatkoznak rajta, mitől
rántottára halmozva tálalják, a tetejére pedig vékony lecsó a lecsó. Pedig a lényeget érintő kérdések száma
sonkaszeleteket tesznek. Az egyik legismertebb csekély: alapanyag, vágás, arányok. Minden egyéb
,,külföldi” tán a francia ratatouille (eredeti jelenté- egyéniség kérdése, elvégre „lecsó az, amit készítője
se: kotyvalék), ahol padlizsán és cukkíni is kerül annak szán” (Váncsa István)!
Springmann Andrea
az alap lecsóba, külön főzik a zöldségeket, kicsit

Mindenki szereti a
kotyvalékot – „L’ecsó”

Nóta- és népdaléneklési
verseny
Az Együd Árpád Kulturális
Központ november 9-én,
pénteken Országos Nótaés népdaléneklési versenyt
rendez. Jelentkezési határidő október 12. Jelentkezni
az 512-228, 512-775 telefonszámokon vag y az
egyudmuvhaz@somogy.hu
e-mail címen lehet, valamint
személyesen az intézmény
információs szolgálatánál.

többiek most augusztus 24-én. Van egy-egy fiúnk
Paraguayból, Spanyolországból, Németországból és
Japánból, valamint egy-egy diáklány Törökországból
és Olaszországból.
- A program előnye, hogy mindig ott vagyunk a
diákok mögött, és mindenben segítjük őket, ha szükséges. Általában először a fogadócsaládot választjuk
ki, majd az iskolát, ahol a cserediák tanulni fog.
Kezdetben az osztállyal együtt tanul, de az órarendje később módosulhat, a napi kötelező 5 tanórát
kiválaszthatja, mely tantárgyakat szeretné jobban
tanulni. A tanév végére nagyon jól megtanul minden
diákunk angolul és természetesen magyarul is. A
szeretet az igazi nyelvünk – mondta Sárközy Andrea.
A szervezet programjainak keretén belül 3 hónapra,
félévre vagy 11 hónapra lehet külföldre menni cserediáknak. Alapszintű angol nyelvtudás szükséges és
van kiválasztás, ahol eldöntik, hogy valaki alkalmase arra, hogy cserediákként közel egy évig külföldön,
más országban, más kultúrában éljen.
A diákok a csereprogramért részvételi díjat fizetnek,
amit vagy a család áll, vagy támogatásból, esetleg
ösztöndíjból fedezik. A szervezet szeretné, ha minél
többen tudomást szereznének erről a lehetőségről,
hiszen nagyon sok előnye van. Egészen új perspektívát nyújt a diáknak, új nyelvet tanulhat meg, változik
a világképe, új kalandok érik, új
kapcsolatokra tesz szert, és mindezekkel behozhatatlan előny lesz a
birtokában.
Várjuk a középiskolás fiatalokat,
akik ennek a kalandnak részesei
szeretnének lenni. Az első kiválasztás szeptemberben várható:
Japán, Costa Rica és néhány délamerikai országba utazni vágyók
számára. Az AFS munkájáról
bővebben a www.afs.hu oldalon
olvashatnak, illetve a Táncsics
gimnáziumban Sárközy Andrea
tanárnőtől, a Munkácsyban pedig
Bozókiné Tímár Eszter tanárnőtől
tudhatnak meg többet.

Idősek Őszi Napfény Tábora

Szeptember első hetében az Együd Árpád Művelődési Központ és az
IKÖSZ szervezésében tartották az Idősek Őszi Napfény Táborát, amely
immáron 30 éve várja minden ősszel a szépkorúakat, Fonyódligeten. A
tartalmas programok között bűnmegelőzési és vöröskeresztes előadás,
kézműves foglalkozás, sportverseny, hajókirándulás és Ki Mit Tud?
egyaránt szerepelt.

VÁROSNÉZŐ
szeptember 20. (csütörtök)

szeptember 22. (szombat)

16 óra: Csontritkulás; Cukorbetegség és D-vitamin ...esések - táplálkozás… - az Osteoporosis
Betegek Magyarországi Egyesülete és a Magyar
Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete közös, ingyenes programja.
Helyszín: Kaposvár Szent Imre u. 14/B
PTE Egészségtudományi Kara
18 óra: Takaró Mihály: Tormay Cecile életműve
– az Örökség Egyesület programja
Helyszín: Pártok Háza (Szent Imre utca 14.)

III. Bábszíntér Évadnyitó Fesztivál
Helyszín: MÁV Kollégium, Somssich Pál u. 15.

szeptember 21. (péntek)
Szauna program a Virágfürdőben

szeptember 24. (hétfő)
17 óra: A Karzat Színházbaráti Kör évadnyitó
családi-baráti összejövetele – szeretettel várnak
minden jelenlegi és jövőbeli színházszeretőt!
Helyszín: TIT-székház (Dózsa Gy. u. 18.)

szeptember 24-26. (hétfő-szerda)
19 óra: Szivárvány Filmklub - Nathalie második élete (La délicatesse) - színes, feliratos, francia-svéd romantikus vígjáték.
Helyszín: Szivárvány Kultúrpalota

szeptember 21-23. (pént.-vas.)
VI. Kaposvári Állattenyésztési Napok a
Kaposvári Egyetemen
– péntek 9.00 óra ünnepélyes megnyitó
– szombat 11.00 órától I. Egészségnap –
„Tegyünk többet az egészségünkért, fogyaszszunk egészséges magyar élelmiszert!”

szeptember 27. (csütörtök)
18 óra: „Érzékelés és észlelés – esztétikai –
plasztikai sebészet” - dr. Ferenczy József plasztikai sebész-főorvos előadása – a Kaposvári Polgári
Casino programja.
Helyszín: Együd Árpád Kulturális Központ
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Stúdióbérlet nem csak a Stúdióban!
whiskysüveg, a kés meg a puska mindig kéznél
van… „féktelen, fekete humorral szól a bűnös,
menthetetlen, megválthatatlan, de a sárban
is életért nyüszítő, szeretnivaló emberről.”
(Bérczes László rendező a darabról).
A harmadik előadást Funtek Frigyes rendezi
(akit a nézők a tavalyi évadban a nagy sikerű Amint a mennyben című előadás rendezőjeként ismerhettek meg): Szakonyi Károly
ADÁSHIBA című komédiáját állítja színpadra, mely a Bódog család története, ahol bármi
történhet: házasságok mehetnek tönkre, fiatalok kereshetik útjukat, sőt még egy Krisztosz
nevű jó ember és tizenkét tanítványa is feltűnhet albérlőként, mégis az élet középpontjában
a televízió áll.
Bővebb információval az előadásokról és
a bérletárakról jegyirodánk munkatársai
tájékoztatják önöket a Fő utca 7. szám alatt
hétfőtől péntekig 9.00-17.00, szombaton
9.00-12.00 óráig, vagy telefonon a 82/511207, 511-208, 511-209 számokon.

Szivárvány Kultúrpalota szeptemberi moziműsor
Szeptember 24-25-26. 19.00 óra

Nathalie második élete /La délicatesse/
francia-svéd film, 2011, 108 p.
Fsz: Audrey Tautou, Francois Damiens,
R: Stéphane Foenkinos, David Foenkinos
Jegyek kaphatók a Kultúrpalota pénztárában H-P 12.00 és 17.00
óra között, valamint a vetítéseket megelőző két órában.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
pályázat útján értékesíteni kívánja
a 0285/2 hrsz.-ú anyaggödör megnevezésű külterületi ingatlanát.
A részletes pályázati kiírás
átvehető a polgármesteri hivatal
vagyongazdálkodási marketing
igazgatóságán (Kaposvár, Kossuth
tér 1. IV. emelet 411. iroda), ill. a
város honlapjáról (www.kaposvar.
hu >Aktuális>Hirdetmények)
letölthető.
Az ajánlatok benyújtásának
határideje:
2012. szeptember 24. 11.00 óra
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Az önkormányzat fenntartja azt
a jogot, hogy a pályázati kiírást
indoklás nélkül eredménytelennek
nyilváníthatja.

T

Gelencsér Ágnes, a Kecelhegyi
Lovassport Közhasznú Egyesület
el nöke, mint a Kaposvár i
Vág t a szer vezője el mondt a:
- Büszkék vagyunk arra, hogy
Somogy megyéből, több száz
lovas közül Kaposvár, Tapsony
és Szilvásszentmárton települések képviselőit lovain k kal
a Hősök terére tudtuk juttatni.
Szilvásszentmárton a középdöntőig jutott és 3. lett, Tapsony pedig
futamgyőztesként, a döntőben a 4.
helyen végzett.
Az a 15 település, amely indult
Kaposváron, a gyors közvélemény
kutatás szerint minden bizonnyal
jövőre is nevezni fog. Ha pedig
beindul az iskolai lovagoltatás,
akkor remélhetőleg a leányok mellett a fiúk is kedvet kapnak hozzá.
A hírek szerint már most kezdik
rendezni lovaikat a Hősök terén,
hintókon felvonuló somogyi polgármesterek…
-viz-

RE

jutott be az öt lovast felvonultató fináléba, a bajai kistérség,
Ferencváros, Baja és Tata képviselőjének társaságában. Dóra az
első vágtáján indult, eddig jobbára
díjugrató versenyeken vett részt.
Lova, Kalevala egy hétéves, fekete, magyar félvér kanca, ő volt
a mezőny legfiatalabb lova. Az
első rajt rossznak bizonyult, ám
a második startjelre már rendben
elindultak a versenyzők. A viadalt a ferencvárosi Vass Dzsenifer
nyerte.
- Vannak, akik azt mondják, hogy
ennek a műfajnak nincs igazán
sportértéke. Azt gondolom, aki
végigmegy egy ilyen pályán egyszerre hat vetélytárssal, bizony
sportmúlttal kell, hogy rendelkezzen. Az viszont nagyon szomorú,
hogy a férfitársaságnak ismételten
meg kell hajolnia a hölgyek előtt,
mert az idei versenyen lényegesen
többen voltak, ami az eredményeken is látható.

YOS I SME

A kaposvári előf utamnak köszönhetően Kaposvár,
Szilvásszentmárton és Tapsony
lehetett ott a 72 versenyző között,
akik több száz lovas közül
küzdötték fel magukat. – Óriási
élmény volt számunkra érezni azt
az összefogást, azt a fegyelmet
és azt a sikermámort, amit ott
tapasztalhattunk, és mindez megvalósult az elmúlt hétvégén. Végre
felismerte a mai lovas vezetés,
hogy a „Lovas nemzet” szlogent
tartalommal is meg kell tölteni.
A hagyományos lovas szakágak
mellett nagyobb elismerés jut a
hagyományőrzőknek és a hobbi
lovasoknak. Ezen a versenyen
akár egy kis falusi gyerek, ha van
megfelelő lova és támogatottsága
a település részéről, na meg persze
van kellő bátorsága, akkor elindulhat – mondta Meiszterics László, a
Meistro Lovastanya tulajdonosa.
Bán Dóra a vasárnap délelőtti középdöntőt sikerrel teljesítve

Szombaton zárult a Vidéki
Színházak Fesztiválja, melyen idén kilenc nap alatt 12
előadást láthatott a közönség, valamint a Csupó Gábor,
Jakupcsek Gabriella, Makrai
Sonja és Szalai Annamária
alkotta zsűri. A kaposvári Csiky Gergely Színház –
egyedüliként – dupla előadást
játszott a nagy érdeklődésre való tekintettel Schwajda
György A szent család című
komé d iájáb ól , Schwajd a
Gergő rendezésében. A zsűri
négy díjat osztott ki, a legjobb
színésznőnek járó elismerést
Lázár Kati kapta A szent család főszerepében nyújtott alakításáért. A kaposvári nézők
novemberben láthatják újra a
fesztiválon nagy sikert aratott
előadást a Stúdióban.

ÁN

Sok ezer lovas és lószerető szíve dobogott egyszerre az elmúlt hétvégén Budapesten,
a Hősök terén megrendezett Nemzeti Vágtán. Holtversenyben negyedik helyen végzett
a Tapsonyt képviselő Bán Dóra, Kalevala nyergében. A magyar félvér kanca a Meistro
Lovasklub büszkesége.

Lázár Kati
elismerése

M

A Meistro lova a Nemzeti Vágta döntőjében

O

A Csiky Gergely Színház 2012/2013-as évadának Stúdióbérlete három előadást tartalmaz.
Egy zenés vásári komédiát és két komédiát.
Hogy pontosan miket, lássuk alább!
Fölébred álmából egy fogoly, s szabadulást
tervez. Nade: hogy került fogságba? Ha ki
akarjuk deríteni, további kérdésekbe botlunk:
kié a helység leglátogatottabb kocsmája? Mily
ékes e kocsma birtokosnéja? Miben sántikál
a kántor? – s ha ez még mindig nem lenne
elég a garantált szórakozáshoz, Petőfi Sándor
vígeposzához a magyar blues-betyár, Ferenczi
György szerez belevaló zenét –, aki szerint
„Petőfi, ha most élne, Chuck Berry-rajongó lenne”. Ez A HELYSÉG KALAPÁCSA.
Bemutató: október 13. a színpadon (a vasfüggöny mögött).
A második stúdióelőadás Martin McDonagh
VAKNYUGAT című komédiája. Coleman és
Valene. Két testvér. Születésük óta egy házban
laknak. A nap huszonnégy órája Coleman és
Valene kisszerű gyűlölködésének terepe. És a

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

INNEN – ONNAN
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Közösségben egyéniségeket szeretnénk nevelni

Szeretett épületeink 34.
50 éves a Szántó Utcai Tagóvoda
Dózsa György utca 9.
Mint a mesében: három napon keresztül ünnepelte 50.
születésnapját a Szántó Utcai Tagóvoda. Szerdán a volt
óvónők és egykori ovisok találkoztak, hogy felidézzék
(a volt Kunffy-ház)
legkedvesebb emlékeiket. Csütörtökön a mostani ovisok ünnepeltek: ugrálóvár, arcfestés, táncház, evés-ivás
(a mese nyelvén szólva dínom-dánom) folyt egész nap.
Harmadik napon pedig komolyra fordították az egészet:
az ünnepségen domborművet és zászlót avattak.
A gyerekeknek biztosan így mesélték el az óvó nénik az óvoda történetét: Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy óvoda, amelyik
1962. szeptember 15-én született.
Három csoporttal indult és egy
szolgálati lakással. Az udvaron
még nem volt egy bokor és egy

fa sem, de nagy szeretettel nevelték az idejáró kisgyerekeket…
A mese innentől városunk történelmének része, amelyet Máté
Mártonné Korb Erzsébet, a Tar
Csatár Központi Óvoda vezetője osztott meg velünk: – Ami
azóta itt az oviban látható, mind

elődeink munkáját dicséri. Heizer
Jánosné 28 évig vezette az óvodát,
sajnos már nem lehet itt közöttünk, őt Máriás Jánosné követte,
aki 12 évig volt az intézmény
vezetője. Az ő idejében lett az ovi
a művészeti nevelés helye. Azóta
is valljuk, hogy közösségben
egyéniségeket szeretnénk nevelni
– tette hozzá.
Az óvoda vezetését, jelenlegi és
egykori dolgozóit Szita Károly
polgármester is köszöntötte: Önök ezzel az ötvenéves fennállással a város történelmének
részesei. Köszönjük munkájukat,
hogy ennyi kaposvári gyereket
nevelt ek fel,
hog y e mb e r t
faragtak belőlünk. Az óvoda
stabilitását
az adja, hogy
mindösszesen
három óvodavezető volt az
ötven év alatt,
ez biztosította,
hogy az intézmény a város
egyik legjobb
óvodája lett.
Mi nt mi nden
óvodás ünnepségen, itt is a
gyerekeket
várta mindenki, műsorukkal

mosolyt csaltak a vendégek arcára. A műsorban felléptek az óvónők és volt ovisok is.
Dömötörné Pap Beatrix augusztus óta a tagóvoda vezetője: - Az
évforduló alkalmából avattuk
fel és helyeztük el az intézmény
falán az óvoda jelképét ábrázoló domborművet, ami Putnoki
Sándor üveg-keramikus művész
munkája. Elkészítését több cég
is támogatta: a TBG Otolecz
Kft., a Fino-Food Kft., Kovács
József, Uhrin Ferencné, Belmoto
Racing Kft., Kaposvár Város
Ön kor mányzat a, Nag ybajom
és Vidéke Takarékszövetkezet,
Kapos-Épker 2003 Kft. – mondta
lapunk kérdésére. Az óvoda saját
zászlóját is felavatták az ünnepségen, a zászlóra minden csoport
felkötötte a saját szalagját.
A rendezvény további támogatói
voltak: Lakics Gépgyártó Kft.,
Centrum Fagyizó, Csiky Gergely
Színház, Csillagvirág Stúdió,
Intersport, Kapos-Color Print
Nyomda, Kométa, Kószó András
zászlókészítő, Krisztina Kertészet,
Lénia Papírbolt, OTP, Pannon
Kertészet, Peck-Snack, Pensió
Kft., Praktiker, Tesco, tűzoltóság, Zichy Mihály Iparművészeti
Szakközépiskola.
S.A.
Videós összeállítás és képgaléria:

A neoreneszánsz stílusú épület arról nevezetes, hogy a híres festőművész, Kunffy Lajos édesapja, Adolf építtette olasz építészekkel,
1892-ben. Mivel az 1934-ig itt élő idősebb Kunffy garibaldista volt,
a ház egyszersmind a garibaldisták találkahelyévé is vált idővel.
Építészeti szempontból az egyik legnagyobb értéke a sárga kerámiatéglával burkolt homlokzata, valamint a kapun lévő, míves
lakatosmunkával készült K. A. monogram. A kapu felett korábban
egy felirat volt olvasható: „Amennyit a kerék lefelé fordul, annyit
fordul fölfelé is.”
Az épületet egyébként néhány évtizeddel ezelőtt a vámhivatal
kapta meg, ám pár éve elköltöztek onnan, a volt Kunffy-ház pedig
azóta üresen áll.
Szigetvári György

HIRDETÉS

Ingyenes hallásvizsgálat
és hallókészülék próbahordás
Kaposvárott

Ingyenes hallásvizsgálat
Kaposvárott, várakozás nélkül
A hallásvizsgálat mindössze 20-30 percig tart, és az előjegyzési rendszernek köszönhetően egyenként, várakozás nélkül foglalkozunk az érdeklődőkkel – mondta
el lapunknak dr. Gilincsek Lajos, a kaposvári Amplifon Hallásközpont fül-orr-gégész
és audiológus főorvosa. Az Amplifon Kaposvárott meghirdetett ingyenes hallásvizsgálat és hallókészülék próbahordás kampányának apropóján beszélgettünk a kiváló
szakemberrel.
Főorvos úr, mennyire fontos szempont a hallásproblémák kezelésénél a gyors beavatkozás?

vihetik a kiválasztott hallókészülékeket, azaz a saját környezetükben,
a mindennapi életvitelük során
tapasztalhatják meg a különbséget.
A különbséget, hogy milyen sokat
jelent az, ha halljuk a hangokat.

Minél korábban kezeljük a fennálló
problémát, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikerül megoldani
azt. Lehet, hogy csupán fülzsírdugó okozza a kellemetlenséget, de
ha például egy akut halláscsökkenésről van szó – amit akár vírusfertőzés is okozhatott – a kezelés
eredményessége attól is függ, hogy
mennyi idő telt el a panasz keletkezése óta.
Meghökkentő adat, hogy a lakosság több, mint 10%-a szenved valamilyen fokú halláskárosodásban.

A televízió hangja. Lágy muzsikaszó. Egy jóízű nevetés. Egyiket sem kell
nélkülöznie. Ingyenes hallásvizsgálattal és hallókészülék próbahordási
lehetőséggel várjuk szeptember 17-től október 5-ig Kaposvárott,
az Amplifon Hallásközpontban. Rendel: Dr. Gilincsek Lajos
fül-orr-gégész és audiológus főorvos.

Bejelentkezéshez hívja a (82) 321-633-as
telefonszámot!
Amplifon Hallásközpont
Kaposvár, Irányi Dániel u. 5.
facebook.com/hallokeszulek
A hirdetés nem minősül ajánlatnak, nem teljeskörű. A részletekért érdeklődjön az Amplifon Hallásközpontokban.

Pedig sajnos az a világszintű tendencia, hogy ez az arány tovább
fog nőni. Még megdöbbentőbb,
hogy egy Európában végzett
kutatás szerint azoknak, akiknek
hallókészülék viselésével javítani
lehetne a hallásukon – és így jelentős mértékben az életminőségükön
– csupán a 10-25%-a használ hallókészüléket. Ez a szám hazánkban
még alacsonyabb.
Mi lehet az oka annak, hogy sokan
még mindig elutasítják a hallókészülék viselését?
Míg Nyugat-Európában olyan természetesen viselik a hallókészülékeket, mint ahogy szemüveget
vesznek fel, itthon sokan még mindig egyfajta stigmaként tekintenek
a készülékekre. Pedig ebből nem
szabadna hiúsági kérdést csinálni.

Mit kell tennie annak, aki részt
szeretne venni az ingyenes vizsgálaton?
Kérem, hogy a várakozás elkerülése miatt telefonon egyeztessen időpontot munkatársunkkal (82)321633-as telefonszámon! Várunk
mindenkit szeretettel!

Előfordul olyan, hogy valakinek
van hallókészüléke, de mégsem
hordja?
Igen, ez sajnos elég gyakori. Sokszor
hoznak be hozzánk úgy készüléket,
hogy az nincs jól beállítva, azaz
az egyén saját hallásproblémájára
programozva. Esetleg sípol a hallókészülék, mert nem megfelelően
illeszkedik a hallójáratba. Ezért
ahelyett, hogy használnák, otthon
a fiókban tartják őket. Pedig ezeket
a problémákat nagyon egyszerűen
és gyorsan meg lehet oldani.
Kiknek ajánlja az ingyenes hallókészülék próbahordást?
Ez egy kiváló lehetőség azoknak,
akik már elgondolkodtak azon,
hogy hallókészülék viselésével
jelentősen javíthatnának az életük
minőségén. A próbahordás azt
jelenti, hogy az érdeklődők haza-

Az Amplifon-t Charles Holland
angol mérnök alapította 1950ben. A milánói központtal rendelkező Amplifon Group mára
a világ vezető hallókészülék forgalmazójává vált. Napjainkban
a vállalat nemzetközi hálózatát
3156 hallásközpont és 2923 forgalmazó partner alkotja 5 kontinens 19 országában. Hazánkban
1992-ben, az elsők között kezdte
meg a tevékenységét. Jelenleg
26 hazai városban, 38 Amplifon
Hallásközpontban dolgoznak
munkatársaink a hallásproblémák megelőzéséért, valamint
a hallás-rehabilitációért. Az
Amplifon – Magyarországon
egyedülálló módon – a napjainkban elérhető összes hallásjavító módszerrel és eszközzel
rendelkezik, azaz a jelenleg
orvosolható összes hallásproblémára kínál megoldást a páciensek számára.
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Tegyünk mindannyian környezetünkért!
Előzzük meg a
Szelektáltunk, kiraktuk, meghallgattuk hulladékképződést!
Sokan érdeklődtek a rekultiváció iránt a Corso-ban megtartott rendezvényen

Számos, hasznos információt
tudhattak meg az érdeklődők
a Kaposmenti Hulladéklerakó
Rekultivációs Programról, és
ennek kapcsán a környezettudatos gondolkodásról múlt hét
végén, a „Miénk a Corso!” rendezvényen. A programon kiállítást és játszóházat szerveztek,
ahol kicsik és nagyok tájékozódhattak a rekultiváció fogalmáról, mikéntjéről, a szelektív
gyűjtés és a környezettudatos
viselkedés fontosságáról.

A hulladékproblémák megoldásának egyik jelentős lépése a hulladék keletkezésének
megelőzése. Tudatos fogyasztással (ami csak rajtunk múlik), azokat a termékeket
válasszuk, amelyek a célnak megfelelnek, kevesebb csomagolóanyagot tartalmaznak, és kisebb környezeti kárt okoznak.

zők, felhívták figyelmüket a környezettudatos életmódra és a hulladék-újrahasznosítás jelentőségére.
A feladatok között a szelektív gyűjtés (milyen színű
kukába milyen típusú szemetet tegyünk), a rekultiváció képei (különböző kirakókon) és játékos-színezős
feladatok egyaránt a környezettudatos gondolkodás
felé terelték a gyerekeket. Jó volt látni, hogy a szülőkkel együtt próbálták megoldani a feladatokat,
nem ritkán a felnőtteknek is gondolkodniuk kellett
a megoldásokon. A rekultiváció kifejezés, ami eddig
ismeretlen fogalom volt a lakosság körében, napjainkban egyre inkább ismertté válik, hiszen tudnunk
kell, hová kerül szemetünk, és mi történik vele.
(sandi)
A mintegy kétmilliárd forintból
megvalósuló, összesen 28 hulladéklerakót érintő európai uniós
beruházásról fotósorozat segítségével tudhatta meg a nagyközönség, hogyan állnak jelenleg
a rekultivációs munkálatok. A
hulladéklerakók egy részén még
javában folyik a munka, nagy részük azonban már 90 százalékos készültségi állapotban van. A
fotósorozatokon kívül videós öszszeállítás is bemutatta a program
történéseit.
A beruházásról szóló tájékoztatón
kívül a gyerekeket interaktív feladatokkal ösztönözték a szerve-

A háztartási hulladék a termékek
elhasználódásából, és a termékek
csomagolásából keletkezik. A hulladéktermelést teljesen nem lehet
megszüntetni, azonban a környezetre gyakorolt negatív hatását a
mennyiségének és veszélyességének csökkentésével lehet mérsékelni. A hulladékképződés megakadályozása érdekében mindig a
kevesebb hulladékkal járó megoldást válasszuk.
1. Az első lépés, hogy csökkentjük
a fogyasztást. Ezt nem egyszerű
megtenni, hiszen fogyasztói társadalomban élünk, de talán mégis
sikerül. Mielőtt vásárolnánk,
gondoljuk végig, valóban szükségünk van-e arra az adott dologra,
nem tudjuk-e inkább kölcsönkérni, illetve meg tudjuk-e osztani másokkal, amit veszünk. Ha
tényleg vásárolni kell, válasszunk
tartós, jó minőségű terméket.
2. Amit tudunk, hasznosítsuk

újra, javítsuk meg! A visszaváltható, környezetbarát csomagolást
válasszuk! Vegyünk nagyobb kiszerelésű terméket, amire pedig
nincs szükségünk, adjuk oda másnak! Az ajándékunknak bármelyik, szegényeket segítő szervezet
örülni fog.
3. Természetesen, gyűjtsük szelektíven a hulladékokat: a papírt,
az üveget, a műanyagot, a fémet.
A veszélyes hulladékokat az arra
kijelölt helyre szállítsuk el! Ha
lehetőségünk van rá, a szerves
hulladékot komposztáljuk vagy a
zöldhulladék szállítási napokon
helyezzük ki az utcára!
4. Olyan termékeket vásároljunk,
amelyek valamilyen hulladék
hasznosításával készültek, például
újrahasznosított papírtermékeket!
A mindennapi életben számtalan olyan helyzet adódik, amikor
választhatunk a környezetbarát
megoldás mellett. Például hasz-

náljunk tízórais dobozt és textilszalvétát. Vásároljunk kimért
zöldséget a csomagolt helyett, azt
is a piacon, ahol mindjárt a kosarunkba tehetjük, külön zacskó
nélkül. A zacskós tej kevesebb
hulladékkal jár, mint a dobozos, és
az utántöltős mosópor, mosószer
is kevesebb hulladékkal szenynyezi a földet. A tisztítószerek
esetén figyelhetünk arra is, hogy
minél kevesebb káros anyagot
használjunk, inkább a természetes alapanyagú termékeket válaszszuk. Használjuk a feleslegessé
vált fénymásolatok másik oldalát
jegyzetelésre vagy adjuk a gyerekeknek rajzolásra. A használt
műanyag zacskó, kevésbé szép
szatyor még jó lehet szemeteszsáknak. Próbáljuk meg kihasználni a csomagolások, használati
tárgyak teljes élettartamát, ezzel
is tegyünk együtt környezetünkért!

Megállj a természet kirablásának!

ÖkoKörök a pazarlás mérséklésére
ÖkoKörök országos hálózatát építi ki a Tudatos Vásárlók Egyesülete. A tíz éve alakult,
nonprofit alapon működő civil szervezet egyik alapítója azt mondta, hogy a természetbarát közösségek által felgyorsulhat a környezettudatos és nem mellesleg pénztárcakímélő szemlélet terjedése.
Az ÖkoKörök világszerte terjedő mozgalom – jelenleg 20
országban 2 milliós tagságot
számlál –, amely könnyed,
játékos stílusban nyitja fel az
emberek szemét, hogy miként
lehet a környezetünkre nehezedő, egyre fokozódó, önpusztító terhelést különféle apró
zöldpraktikákkal mérsékelni
- vázolta fel a célokat a közgazdász-szociológus Gulyás
Emese. – Az újfajta felelősségérzetre, a friss szemléletmódra fogékony embereket
összefogó, apró szervezetek
vezérlő gondolata az, hogy jelenlegi életvitelünk
némi módosítása még nem jelenti a megszokott
komfort feladását, ám a pazarlások elhagyásával
nagyobb barátságba kerülhetünk a természettel, ami
a bioszféra egyensúlyának megőrzése mellett egészségünk megóvásának is egyik fontos tényezője lehet.
A feleslegesen kidobott pénzre jó példa, amikor a
budapestiek drága, palackos ásványvizet cipelnek
haza, holott a csapból folyó ivóvíz az egyik legjobb
minőségű Európában, ráadásul a nehezen lebomló,
üres műanyag palackok hulladékként a környezetet
károsítják - ecsetelte Gulyás Emese.
Augusztus óta a jövőnket pazaroljuk
Idén augusztus 22-én jegyezték az ökológiai túllövés
napját, ami azt jelenti, hogy az emberiség akkorra
felhasználta az egész évi felélhető természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld fenntartható módon képes
előállítani, és attól kezdve – az év hátralévő hónapjaiban – már a jövőjét tékozolja el.
- Lényegében kisebb-nagyobb mértékben mindannyian a rablógazdálkodás résztvevői vagyunk - szögezte
le az egyesület szakértője. - Ez pedig még inkább

ráirányítja a figyelmet arra, hogy csínján kell bánni
a természeti javakkal. A napi utazások, az étkezés,
a bevásárlás, a háztartási gépek működtetése mindmind az emberiség nagy közös adósságát növeli. A
romló helyzetet mutatja, hogy korábban, szeptember
közepén értük el a túllövés napját, az idén pedig már
csaknem egy hónappal előbb volt e fordulópont.
Az egyesület álláspontja szerint az egyes emberek
mellett a politikai döntéshozókat is felelősség terheli
az ésszerűen takarékos élet feltételeinek megteremtésében. E téren már vannak is kedvező jelek. A
környezetet károsító autóközlekedés mérséklésére
ugyan az elővárosi vasút korszerűsítése lassan halad,
de sok településen felgyorsult a városi kerékpárúthálózat kiépítése. Örvendetes módon elgördültek a
bürokratikus akadályok a helyi piacok létesítése elől
is, aminek nyomán rövid időn belül hozzávetően már
50 elárusítóhely kapcsolódott be a kereskedelembe:
ily módon a környékbeli gazdák által termesztett
zöldség, gyümölcs és tejtermék könnyebben jut el
a háziasszonyok kosarába. Vagyis a hosszú utazás
ökológiai lábnyomával terhelt, gyakran kétes eredetű
import élelmiszer helyett több lehetőség kínálkozik a
jó minőségű, hazai termékek vásárlására.

Az oldal támogatója a Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Koháziós Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.
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Boldizsár Jánosné négy olimpián szurkolt a helyszínen a magyar sikerekért

Megvalósult ötkarikás álmok
Négy olimpiát szurkolt végig a helyszínen egy kaposvári testnevelő tanár. Boldizsár Jánosné Athénban,
Pekingben és Londonban is a helyszínen drukkolt a
magyar csapat sikereiért, emellett pedig ott volt a torinói téli játékokon is. A sportrajongó pedagógus szerint
minden egyes ötkarikás sportesemény felejthetetlen
élmény, így érdemes volt időt és pénzt áldozni arra,
hogy eljusson a világ legnagyobb rendezvényére.

Kaposvári kerékpáros nap
„Kerékpártároló kiépítése és kerékpáros
közlekedésre inspiráló kampány megvalósítása
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában”
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0093

2012. szeptember 22. szombat,
9.30-13.00 óra
19.30
19.45

Közös bemelegítés, gyülekező
– a Kalmár parkolóház tetején
Kerékpáros felvonulás
– a Kalmár parkolóháztól a Vásártéri útra

PROGRAMOK A VÁSÁRTÉRI ÚTON:
10.10 Füred Rock Szín Kör
10.30 BMX, mountein bike, triál bemutatók
10.45 Bódis-Nagy Katinka Táncstúdió
11.00 Mc Pita Ramos
11.30 BMX, mountein bike, triál bemutatók
12.00 Roxínház fellépése

- Megmondom őszintén, gyermekkori álmom volt, hogy egyszer kijussak az olimpiára, és ez
megadatott 2004-ben, Athénben
- mesélte lapunknak Boldizsár
Jánosné, Márti. - Ez részben utazásnak indult, részben olimpiának, de a varázsa, a hangulata, a
légköre annyira megfogott, hogy
onnan kezdve nem volt megállás.
Azóta, ha egy mód van rá, akkor
nem hagyom ki a játékokat.
Ennek köszönhető, hogy a kaposvári sportrajongó azóta eljutott
a 2006-os torinói téli olimpiára,
majd a 2008-as pekingi és a 2012es londoni játékokra is.
- Görögország azért volt nagyon érdekes, mert az volt az
első olimpia, amit nem a televízión keresztül kísérhettem figyelemmel - folytatta a kaposvári
sportrajongó. - Természetesen

teljesen más a helyszínen végigizgulni egy mérkőzést vagy éppen
egy döntőt, mint itthonról. A téli
olimpia egy igazi kuriózum volt,
ráadásul nagyon szeretem a korcsolyát, de néztem hokimeccset,
síakrobatikát is. Pekingnek volt
egy keleties varázsa, Londonban
pedig egy lezserebb, bulisabb,
európaibb jellegű fesztivál volt.
És a hab volt a tortán a magyar csapat nagyszerű szereplése.
Egy sportrajongónak az élmények
csúcsa, ha szemtanúja lehet egy
aranyérem megszerzésének...
- Londonból Pars Krisztián győzelmét szeretném kiemelni, de
mondhatnám a régebbi olimpiákról a vívó Nagy Tímeát, vagy
akár a női és a férfi kézilabdázók emlékezetes meccseit, a
vízilabdásokról nem is beszélve.
Tagja vagyok a Magyar Szurkolói

A jövő reménységei szálltak vízre a Vígh Sándor emlékversenyen

Kajakoztak és futottak a Desedán
Életének 78. évében, 2010 decemberében hunyt el Vígh Sándor, a Kaposvári Vízügyi
SC alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke. A neves sportvezető emléke előtt immár
második alkalommal adóztak utánpótlás-versennyel a desedai vízibázison.

KÍSÉRŐPROGRAMOK:
Kerékpáros baleset-megelőzési program (ügyességi vetélkedő,
akadálypálya) a Kaposvári Rendőrkapitánysággal
XL Fittlesz spinning bemutató
Dream Bike ingyenes kerékpárszerviz (alkatrész fizetendő)
ZSOTA Kerékpártúra Egyesület
Játékok a közönséggel, résztvevőkkel

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

Klubnak, ennek köszönhetően
2008-ban például az egyik tornászversenyt a korábbi kétszeres
bajnok Magyar Zoltán társaságában nézhettem végig. Olyan
eseményekre is eljutottunk, ahol
igazi világsztároknak tapsolhattunk, így például az amerikai
kosarast, Kobe Bryant-et is láttam
játszani.
Boldizsár Jánosné otthonában
ereklyéből is akad bőven, és
kiemelt helyet kapnak a kabalafi-

Tavaly szeptemberben, hosszú idő után rendeztek
újból kajakversenyt Kaposváron. A viadal előtt leplezték le azt az emléktáblát, amely méltó módon őrzi
ezután az egyesületet alapító Vígh Sándor nevét. A

Vízügyi SC első elnöke nemcsak megálmodta és létrehozta, hanem életben is tartotta
a klubot, még a legnehezebb körülmények
között is.
A megjelenteket Kaposvár polgármestere,
Szita Károly köszöntötte, aki kiemelte: az
utánpótláskorú versenyzők minden pénzt
megérnek, mert övék a jövő, és a remények
szerint előbb-utóbb a kajakbázis helyzete is
megnyugtatóan rendeződik majd.
Az idei, immár országos viadalra nyolc klub
nevezett, még Szegedről és Nagykanizsáról
is érkeztek fiatal versenyzők a rossz idő ellenére. Az indulók nemcsak egymással, hanem
az esővel és a széllel is megküzdöttek. A
résztvevők előbb egy kilométert kajakoztak,
majd 800 métert futottak, aztán újabb ezer
métert teljesítettek a vízen.
- Ez a verseny az utánpótlás szempontjából
nagyon fontos: a gyerekeket mindenképpen
motiválja, hogy hazai közönség előtt versenyezhetnek, és összemérhetik a tudásukat azokkal is, akik más városokból jöttek
- mondta lapunknak a Vízügyi SC vezetőedzője, Faludy András.
A jövő reménységei ismét bizonyítottak, a
kaposváriak ezúttal is értékes dobogós helyezésekkel
fejezték be a látványos küzdelmet. A kezdők között
induló Tóth Donát aranyéremmel zárta az emlékversenyt.

gurák, amelyek jól szimbolizálják
az adott olimpiákat. Szintén féltve
őrzött kincs a számos olimpiai
bajnoktól kapott aláírás. A gyűjtemény a remények szerint a jövőben tovább bővül. A következő
nagy álom pedig a 2016-os, brazíliai olimpia. Érdemes elkezdeni
a gyűjtögetést, mert egy ötkarikás túra nem olcsó mulatság. Az
élmény azonban valóban örök és
megfizethetetlen...
-of-

Ismét belvárosi
futófesztivál!
Szeptember 23-án, vasárnap
Kaposváron folytatóik majd az
idei K&H olimpiai futónapok
sorozata. A kaposváriak és a
somogyiak körében egyaránt
népszerű futónap központja
idén is a Kossuth tér lesz,
innen rajtol majd el 15 órakor
a mezőny, hogy teljesítse a 3,2
kilométeres távot.
A tömeg ebben az évben is
a somogyi megyeszékhely
legszebb részein hömpölyög
majd, a Kossuth tér - Zárda
utca - Bethlen tér - Somssich
Pál utca - Németh István fasor
- Virág utca - Fő utca - Kossuth
tér útvonalon. Előzetes nevezésre a McDonald’s gyorsétteremben van lehetőség az esemény hetében: hétfőtől péntekig 16.30 és 19 óra között,
de még az esemény napján is
lehet jelentkezni a helyszínen
13.15 és 14.45 óra között. Az
indulók ezúttal is megkapják
az esemény egyedi emblémázott pólóját. Tavaly több mint
4300-an vettek részt az eseményen, a remények szerint
az idén is több ezren futnak
majd egy jót...
-o-

Újra munkában a Mágusok kosárlabdázói
Remek körülmények között, hat napos kaszói edzőtáborral kezdték meg a felkészülést az előttük álló szezonra a kaposvári Mágusok Egyesület leány kosárlabdázói.
A gyermek korosztályos csapat
Pécsen szerepelt sikerrel a Varga

Ferenc emléktornán, ahol a PVSK
és a Rátgéber Akadémia csapatát

nagy pontkülönbséggel verve,
a Szekszárdtól az utolsó percben kikapva, a 2. helyet szerezte
meg. Ezen a tornán búcsúztatták
Schreck Katalint, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja
vállalni az edzői munkát a jövőben. A bajnokságok programja
még nem ismert; annyi bizonyos,
hogy előreláthatólag október elején a kadet korosztállyal kezdődik majd a pontvadászat, és egy
hét eltéréssel lépnek pályára a
serdülők, valamint a tini korosztály Körmendiné Hajdu Gyöngyi
edző vezetésével.
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1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem néven szerepelnek a lányok az új évadban

Teljes összefogás a röplabda sikeréért

Kárpáti Emese köszöntése
Újabb, nemzetközi szinten is sikeres egyéni sportolóját köszöntötte a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatója, Dér
Tamás. A cselgáncs-szakosztály egyik legnagyobb reménysége, Kárpáti Emese a nyáron felállhatott a dobogóra az ifjúsági
Európa-bajnokságon, amivel az elmúlt évek igazán kiemelkedő
eredményét érte el.

Kaposváron összefogtak
a röplabdáért, és mindenki azért dolgozik, hogy
ez a világszerte népszerű
labdajáték végre hazánkban is újra visszanyerje
régi fényét. Ezzel a mottóval tartott közös évadnyitó sajtótájékoztatót a
Fino Kaposvár bajnok és
kupagyőztes együttese, a
Kaposvári Női RC NB I-es
alakulata és a Kaposvári
Röplabda Akadémia
Utánpótlás Műhely SE a
felsőmocsoládi Bánó Mária
Kastélyszállóban.
A program a Fino tájékoztatójával kezdődött. A klub helyzetéről és céljairól dr. Borbély Csaba
elnökségi tag beszélt, az együttes
felkészüléséről és a Közép-európai Liga-szerepléssel kapcsolatos
tervekről pedig Demeter György
vezetőedző tájékoztatta a megjelenteket. A 14-szeres bajnok és
15-szörös magyar kupa-győztes
társaság egy év szünet után tér
vissza a nemzetközi porondra, és
szeptember végétől újra pályára
lép a szlovák, osztrák, szlovén,
horvát és magyar klubokat tömörítő Közép-európai Ligában. A
nyári szünetben mindkét válogatott center, Nagy József és Szabó
Alpár is távozott Kaposvárról, a
helyükre a két szezon után visszatérő Kovács Zoltán és a kazincbarcikai Juhász Péter érkezett erre
a posztra. A fiúk szeretnének az
elmúlt évek, évtizedek hagyományainak megfelelően szerepelni a
2012/2013-as évadban is: a nemzetközi porondon a tisztes helytállás a cél, itthon pedig a címvédés
mindkét sorozatban.
A somogyi megyeszékhely a röplabda igazi, hazai fellegvára, amit
az is bizonyít, hogy a női szakág

SPORTHÍREK

Megműtötték a Rákóczi csatárát
Megműtötték Waltner Róbertet. A Kaposvári Rákóczi NB I-es
futballcsapatának válogatott támadója korábbi lábsérülése miatt
került kórházba, és a remények szerint négy hét múlva elkezdheti
a gyógytornát.

Papírforma-vereség a Szántó utcában
Nem borult a papírforma a férfi teke Szuper Liga harmadik fordulójában: hazai pályán szenvedett vereséget a Közutasok Kaposvár
legénysége a szegediektől. A bajnok Tisza-partiak 7:1 arányban
nyertek, a hazai becsületpontot Pintér György szerezte.

Kettős vereség az asztaloknál
Kettős vereséggel zárta a legutóbbi dupla fordulót a kaposvári női
asztaliteniszcsapat. Az NB I B-csoportjában szereplő együttes
előbb hazai környezetben kapott ki a tavalyi bajnok Komlótól,
majd Szekszárdról is pont nélkül tért haza.
is képviselteti magát az NB I-ben.
A tájékoztatón bejelentették, hogy
a legutóbbi pontvadászat kilencedik helyezettje, az amatőr alapon
működő és saját nevelésű fiatalokra épülő együttes az új évadtól 1. MCM-Diamant Kaposvári
Egyetem néven folytatja szereplését. A támogatói szerződést Orosz
Ferenc klubelnök és az 1. Magyar
Cukor Manufaktúra Kft. ügyvezetője, dr. Karl Schultes látta
el kézjegyével. Pálfy Marianna
vezetőedző elárulta: még formálódik a fiatal csapat, de a lányok jól
dolgoztak az elmúlt másfél hónapban. A két visszatérő, Kondor
Tímea és Csitári Virág, valamint
a Szolnokról igazolt Szívós Ildikó
egyaránt erősítést jelent, így a cél
a nyolc közé kerülés az élvonalban. Az egyesület és a Kaposvári
Egyetem közötti együttműködésnek köszönhetően az új tanévben
immár négy kaposvári egyetemista erősíti az együttest!
A jövő kaposvári röplabdájának

záloga a tudatos, szervezett utánpótlás-nevelés lehet. A Kaposvári
Röplabda Akadémia tavaly nyári
megalakulása után mozgalmasan
és eredményesen telt az elmúlt év.
Az egyesület a mini, a gyermek,
a serdülő és az ifjúsági korcsoportban működtet csapatokat, ami
több mint 200 kaposvári fiatal
rendszeres versenyeztetését jelenti! Az akadémia az első nagy
sikereket is elérte a tavasszal. A
gyermek és az ifjúsági fiúcsapat
egyaránt magyar bajnoki címet
szerzett Kovács Balázs, illetve
Varga Péter edző irányításával.
A fiatalok külföldre is eljutottak,
ahol szintén megállták a helyüket. Ausztriában, a simmeringi
pünkösdi füves pályás nemzetközi
utánpótlás tornán a fiúk Ágfalvi
Krisztina edző vezetésével az első
helyet szerezték meg.
- Mint az közismert, a röplabda
nem került be a társasági adóból támogatott öt labdajáték közé,
így az akadémia vezetése nincs

könnyű helyzetben, amikor szeretné megteremteni a stabil működés hátterét. Az ország egyik
jelentős utánpótlás-bázisaként
abban bízunk, hogy hosszú távon
is segíthetjük abban a magyar röplabdasportot, hogy visszatérjen a
legjobbak közé. És azt kívánom,
hogy a kaposvári férfi és női csapat őrizze meg kivívott a helyét az
NB I-ben – fogalmazott Horváth
Éva elnök-asszony.
A közös gondolkodás és a közös
munka jegyében, a program zárásaként, együttműködési megállapodást kötött a Kaposvári Röplabda
Akadémia és a két felvevő egyesület, a Fino és az 1. MCM-Diamant
Kaposvári Egyetem, az 1. Magyar
Cukor Manufaktúra Kft. pedig a
2012/2013-as évadban is jelentős
összeggel támogatja majd az utánpótlás-bázist.
-fpVideós beszámoló a

Nem bírt egymással a kaposvári és az újpesti csapat a labdarúgó NB I-ben

Gólok helyett sárga lapok a Rákóczi Stadionban
Gól nélküli döntetlennel folytatta bajnoki szereplését a Kaposvári Rákóczi futballcsapata a
labdarúgó OTP Bank Ligában. A hetedik forduló nyitó mérkőzésén a somogyiak az Újpestet
látták vendégül, és ezúttal még a legnagyobb
helyzetek is kimaradtak. A találkozó így elsősorban az indokolatlanul sok sárga lap miatt marad
emlékezetes a szurkolók számára.

Hegedűs Dávid (fehérben) minden mérkőzésen jól teljesít

A mérkőzés előtt Pedrot és Pavlovicot köszntötték 50. magyar NB I-es mérkőzésük alkalmából. A hűvös időben, családias hangulatban, szolid mezőnyjátékkal indult a találkozó,
fokozatosan lendültek játékba a csapatok. Az első percekben
a Rákóczi többször is labdát szerzett a vendégek térfelén, de a
lövések már nem jártak sikerrel. A folytatásban sok bosszantó hiba jellemezte a játékot, és az iram sem volt túl nagy.
A második félidő elején szerette volna kézbe venni az irányítást a kaposvári együttes. A hajrában nagy erőket mozgósított
a Rákóczi a győztes gól megszerzéséért. Ezen a délutánon
azonban minden helyzet kimaradt, így a két együttes egyegy ponttal gazdagodott. Ha gólt nem is láthattunk, nem
volt szürke a mérkőzés: Kassai játékvezető – ki tudja, miért
– kilenc alkalommal mutatta fel a sárga lapot...
–Nem vagyok elégedett a mutatott játékkal, messze voltunk a
legjobbunktól. Harcoltunk az utolsó pillanatig, erre egy rossz
szavam sem lehet, de tudunk ennél sokkal jobban is játszani
- mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Jos Daerden, az
újpestiek vezetőedzője.
– Nagyon sokat dolgozott a csapatom azért, hogy ezt a mérkőzést megnyerje. Úgy érzem, a második félidőben többet
birtokoltuk a labdát, és több helyzetet is alakítottunk ki, de
az utolsó passzoknál, vagy a befejezésnél hiányzott a kellő
rutin ahhoz, hogy megszerezzük a vezetést - fogalmazott a
Rákóczi szakvezetője, Prukner László.
(o)

Érmes somogyi tájfutók
Két Baranya megyei versenyen is eredményesen szerepeltek a
somogyi tájfutók. A nyílt Baranya megyei rövid távú bajnokságot
Komló térségében rendezték meg, és a taszáriak, illetve a kaposváriak három első, két második és három harmadik helyezést szereztek. A dobogó tetejére Paróczi Zsolt, Kishanti Petra és Bajna
Balázs állhatott fel. A Kertész Kupa régiós rangsorversenyen
ugyancsak jól ment a Taszár Honvéd tájfutóinak: Kishanti Petra
és Bajna Bence egyaránt aranyérmes lett kategóriájában, emellett
öt második és öt harmadik helyezés is megyénkbe került.

Öt nap alatt négy mérkőzést játszottak

Formálódik a kosárlabdacsapat
Alaposan elfáradtak a múlt héten a Kaposvári Kosárlabda
Klub játékosai: a bajnoki küzdelmekre készülő együttes
öt nap alatt négy edzőmérkőzést játszott, ráadásul mind
a négy alkalommal idegenben lépett pályára. A fiúk szép
sikert arattak Zalaegerszegen, majd Székesfehérváron,
aztán egy győzelemmel és egy vereséggel zárták a
Bonyhádon megrendezett Völgység Kupát.
A mozgalmas hetet a zalaegerszegi győzelem nyitotta, majd egy igazán
jól sikerült mérkőzés következett Székesfehérváron, az Alba otthonában. Ezen a találkozón tette le a névjegyét az amerikai irányító, Dunn,
aki 31 ponttal és 43 IBM ponttal mutatkozott be. Ráadásként a szerb
center, Marco Spica a palánk alatt szinte azt csinált, amit akart, így már
talán nem is olyan meglepő, hogy a Fekete-sereg 51-39-es félidei vezetés
után 82:77 arányban nyert.
Ezt követően a második helyet szerezte meg a Kaposvári Kosárlabda
Klub együttese a hétvégi bonyhádi felkészülési tornán. A formálódó, somogyi csapat az elődöntőben nagy csatában 75:72 arányban
nyert a Pécsi VSK ellen, a döntőben pedig 77:58 arányban kikapott a
Zalaegerszegtől. A KKK még így is vezetett a nagyszünetben, a folytatásban azztán felülkerekedett a ZTE.
- Nem volt könnyű ez a sorozat, de a mérkőzések jól szolgálták a felkészülésünket - kezdte értékelését Fekete Ádám, a Kaposvári KK vezetőedzője. - A székesfehérvári találkozón mindenki hozzá tudott tenni az
eredményhez, és szinte az egész csapat extrán játszott. Bonyhádon, az
elődöntőben küzdelmes mérkőzést játszottunk sok hibával, de a végjátékban magabiztosan tudtunk felállni, és ennek köszönhetjük a győzelmet. A döntőben azok játszottak, akik eddig kevés szerepet kaptak, a
többiek inkább pihentek. Sajnos Chris Dunn kapott egy ütést a térdére,
le kellett cserélni.
A kaposváriak a múlt héten összesen négy előkészületi mérkőzésen léptek pályára, ezen a héten pedig újabb két találkozó következik a sorban,
immár hazai környezetben, a városi sportcsarnokban.
-fAz elmúlt hét eredményei:
ZTE - Kaposvári KK 76 - 77 (23-15, 13-17, 18-24, 22–21)
Kaposvár: Kiss 7/3, Dávid 10, Szőke 6, Drahos 6, Spica 29. Csere:
Dunn 13/6, Kovács 6.
Alba Fehérvár - Kaposvári KK 77-82 (23-26, 16-23, 20-13, 18–18)
Kaposvár: Dunn 31/12, Drahos -, Szőke 7, Dávid 12/3, Spica 16.
Csere: Kiss K. 9/9, Hendlein 5/3, Kovács S. -, Bíró 2.
Pécsi VSK-PANNONPOWER – Kaposvári KK 72–75
(18-20, 21-17, 21-23, 12-15)
Kaposvár: Dunn 8/3, Drahos 7/3, Szőke 12, Dávid 18, Spica 14.
Csere: Kiss K. 6/6, Hendlein 10/6, Kovács S., Bíró B.
Kaposvári KK - Zalakerámia ZTE KK 58–77
(14-12, 15-16, 10-29, 19-20)
Kaposvár: Kovács 12, Benke 3, Drahos 11, Fonai 3, Dunn 13,
Spica 16.
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Papp Ferinek bevágott a tanga! Blake Lively és Ryan Reynolds összeházasodtak
Mirigyéknél tart még a nyár. A nyolc kan nemrég a Bányató Sound-on bulizott egy
különleges arcú hölgy, Szívós Szemű Márta és egy tangás pasi, Borat társaságában.
A szürreális parti az Irigy Hónaljmirigy új klipjének helyszíne volt. A fiúk a nyár egyik
nagy slágerét dolgozták fel, ezzel elkészítve a banda első pálinka dalát.
Láma, emu, kakas, kacsa, malac,
papagáj és nyolc mindenre elszánt őrült tűnik fel az Irigy
Hónaljmirigy legújabb klipjében.
A csapat Michael Teló Ai se eu
te pego című dalát dolgozta fel,
amit mindenki Szívós Szemű
Mártaként énekelt egész nyáron.
- A Szívós Szemű Márta nagyon
adta magát, hogy feldolgozzuk,
hiszen ezt a számot már egyébként is mindenki így ismerte. Mi
egy pálinka dalt írtunk belőle, ha
már mostanában úgyis olyan nagy
divat erről énekelni – magyarázta
Varga Győző.
- A klipben a Bányató Sound
elevenedik meg, ami kicsit eltér
a szokványos fesztiváloktól. Itt
egynapos, másnapos, ottalvós és
mássalalvós jegyeket lehet váltani, a karszalagot pedig szikszalag
helyettesíti. A fesztivál fő fellé-

pője David Gattya, de egy csomó
idióta fazon tűnik még fel. A történet szerint a fesztiválozók között
felbukkan Szívós Szemű Márta is,
akinek finoman fogalmazva egzotikus az arca. A pálinka hatására
azonban Márta egyre szebb és
szebb lesz…, de az, hogy másnap mivel szembesül, aki beleesik
a csapdájába, egyelőre maradjon
meglepetés – tette hozzá Győző.
A klip egyik legkülönlegesebb
figurája Márta mellett Borat, akit
a mindenre elszánt Papp Feri alakít egy szál tangás dresszben, az
úgynevezett manakiniben.
- Eredetileg nem ez a ruha lett
volna rajtam, hanem egy picivel
nagyobb, sárga verzió. Mivel ez
a zöld jobban hasonlít az eredeti Borat manakinire, erre esett a
választás, bár kicsi rám és enyhén
bevág. Amikor szaladgáltam az

emuk után, Uszi barátom egyszer
csak megjelent a sárgában, szőke
szőrrel. A parton összesereglett
embereknek hirtelen az arcára
fagyott a mosoly, így ketten nagyon sokkoló látványt nyújtottunk
– mesélte nevetve Feri, aki alapvetően nem szégyenlős ember, de
azért manakinit viselni még neki
is kicsit kellemetlen volt.
- Nem vagyok nagyon szégyenlős típus, megszoktam már, hogy
egy-egy fellépésen akár egy rét
közepén kell átöltözni, most mégis
kissé kényelmetlenül éreztem
magam. Enyhe pír fogta el az
arcomat, amikor kiléptem a többiek elé, akik persze nem bírták
ki röhögés nélkül – vallotta be a
mirigyes, azt azonban nem árulta
el, hogy a december 28-i nagykoncerten láthatja-e majd a közönség
meztelen farpofáit.

Blake Lively és Ryan Reynolds a hétvégén
összeházasodtak, s nem máshol, mint a
világ egyik legromantikusabb helyszínén.
A két színész ugyanott mondta ki a boldogító igent,
ahol a Szerelmünk lapjai című filmet forgatták
2004-ben. Egy bennfentes elárulta, hogy a 25 éves
Lively és a 35 éves Reynolds
e g y
zártkörű eseményen fogadt a k
egymásnak örök hűséget
a sokak számára ismerős helyszínen – pontosan
ott, ahol Ryan Gosling és
Rachel McAdams is jártak
a filmben. A Boone Hall
Plantation egyike Amerika
legrégebbi ültevényének
– csak 1956-ban nyitották meg a látogatók előtt.
Alig van túl az esküvőn, Lively-nek már
a babakocsi tologatáson jár az esze.
– Mindig is nagy
családot szerettem
volna. Ha lehetne,
harminc gyerekig
meg se m ál l nék

– nyilatkozta a színésznő az Allure magazin októberi számában, ami a Ryan Reynolds-szal közös,
titkos esküvője előtt készült. A Gossip Girl sztárja
az interjúhoz készült képeken csak úgy ragyog, és
nem is rejtette véka alá, hogy fülig
szerelmes. – Most minden olyan
békés, én is kiegyensúlyozott
vagyok. Sosem voltam még
ennyire boldog. Mindennap
azt gondolom, hogy ez a nap
is a legjobbak közé tartozik.
Minden reggel boldogan ébredek fel.
Bl a k e é s Ry a n
2011 októberében
kezdtek el együtt
já r n i, a m i kor
együtt forgatták
a Zöld lámpás
című filmet.
Ez a színésznő első, míg
Reynolds
második
házassága:
2011 jú liusában vált
el Scarlet t
Johanssontól.

2012 legnézettebb magyar ﬁlmje lehet Az ajtó

Gwyneth Paltrow a legjobban öltözött
Gwyneth Paltrow, Katalin hercegnő
és Rihanna lettek a legjobban öltözöttek 2012-ben a People magazin listája szerint. Az Oscar-díjas színésznőt
a világ legjobban öltözött nőjének,
míg Katalint klasszikus szépségnek,
Rihannát pedig a legvagányabb stílusúnak választották meg.
Gwyneth-nek az idei Oscar-gálán
viselt fehér Tom Ford ruhája tetszett
a legjobban mind a közönségnek,
mind pedig a sajtónak, ezért a Vogue
magazin stíluskirálynőnek választotta. Katalint 2011-ben választották
Nagy-Britannia legjobban öltözöttjének, és felkerült a Vanity Fair legstílusosabbak listájára is.
Íme a People magazin ranglistája:

1. Gwyneth Paltrow – a világ legjobban öltözött nője
2. Kate Middleton – a klasszikus
szépség
3. Emma Stone – a vörös szőnyeg
sztárja
4. Kardashian nővérek – a barna
bombázók
5. Miranda Kerr – az utcai stílus
királynője
6. Reese Witherspoon – a stílusos
anyuka
7. Rihanna – a kockázatokat vállaló
sztár
8. Jessica Alba – a farmerkirálynő
9. Diane Kruger – az előkelő divatikon
10. Jennifer Lawrence – a felemelkedő sztár

Ben Afﬂeck szerint nehéz dolgozni a gyerekek mellett
A Details magazin októberi számában a 40 éves színész arról mesél, hogyan tudja
egyensúlyba hozni a családi életet a munkával. Bár Ben Affleck az, aki próbálja meggyőzni feleségét, Jennifer Garnert, hogy vállaljanak még gyereket, de az apai feladatok nem merülnek ki ennyiben nála.
- Akármikor úgy gondolom, hogy csak vesztegetem
az időt, az első gondolatom, hogy hazamegyek, és
a gyerekeimmel leszek. Ha hazamegyek, és a gyerekekkel vagyok, nagyon gyorsan elkezdek gondolkodni, hogy mi a helyzet munkafronton, mert három
gyerek után szaladgálni azért nem semmi.
Affleck és Garner már hét éve házasok, három közös
gyermekük van: Violet (6), Seraphina (3) és a 6 hónapos Samuel.
- Nem akarok otthon ülő apuka lenni. A munka
nagyon fontos számomra. Imádok dolgozni és ezzel
így van a feleségem is. … Sokszor agyban nem
vagyok otthon. Jennifer nagyon türelmes velem.
Ha van időm, mindig a gyerekkel szeretnék lenni,
még akkor is, ha csak fizikailag vagyok jelen, mint
mondjuk a fürdetésnél. Sajnos legtöbbször az jár
a fejemben, hogy a következő jelenetet hogyan
fogjuk holnap leforgatni. Folyamatosan kérdéseket
teszek fel magamnak, bárcsak tudnám fegyelmezni
magam, de leginkább csak szorongok.

A Szabó Magda (1917-2007) azonos című regényéből készült Az ajtó című film lehet a 2012-es

év legsikeresebb magyar mozifilmje. Hábermann
Jenő filmproducer és a film rendezője, az Oscardíjas Szabó István Mészáros Márton újságírónak
árulták el, hogy a film 70 ezer nézőn van túl.
A tavalyi év legnézettebb magyar filmjét (Vad
Magyarország – A vizek birodalma) 20 ezren
nézték meg.
- Az összbevételről nincsen adatunk, de 70 ezer
nézőnél tart a film. Ez azt jelenti, hogy ennyien
ültek be a magyar mozikba megnézni Az ajtót a
bemutató óta – nyilatkozta Hábermann szeptember 8-án. Szabó István az alábbival egészítette ki
a filmes beszámolóját: - Ez azért nagy dolog, mert
a tavalyi évben összesen 90 ezer ember váltott
jegyet magyar filmre, idén pedig csak 70 ezren a
mi filmünkre ültek be.
A Mészáros Márton blogján olvasható rövid nyilatkozatból kiderül, hogy Az ajtót immáron ÚjZélandon is játszák a mozik.

A szíriai helyzet elkeserítette Jolie-t
Az ENSZ jószolgálati nagyköveteként is
dolgozó világsztárt mélységesen elkeserítették a szíriai gyerekek beszámolói.
A Reuters hírügynökség szerint az ENSZ már 250
ezer menekültet regisztrált a 17 hónapja húzódó
konfliktusok kapcsán. Ezek az emberek mind a környező négy országban kerestek menedéket a harcok
elől. Körülbelül 85 ezren kértek helyet Jordániában,
melynek következében az ország kénytelen volt nemzetközi segítséget kérni, mert nem tudják kezelni az
emberáradatot.
A színésznő-követ egy interjúban elmondta mennyire megrendítették a menekültek vallomásai – Kicsi
gyerekek, akiktől azt kérdezték mit láttak, szanaszét

heverő emberi testrészekről és összeégett holttestekről meséltek.
Jolie, aki maga is hat gyermeket nevel, két napot töltött el Jordániában és kijelentette: – Ez egy nagyon
súlyos tapasztalat volt. Ritkán jut el az ember az ilyen
táborokba, ritkán van olyan, hogy egyből azután
találkozik az ember menekültekkel, ahogy átlépik
a határt, ahogy menekültekké válnak. Elmondják,
hogy hónapok múlva senki sem marad ott, az otthonaik és a családjaik egyszerűen eltűnnek.
Angelina Jolie hosszú ideje dolgozik az ENSZ jószolgálati nagyköveteként, de még mindig nagyon
mélyen megérinti az emberi szenvedés. A színésznő
legutóbb Szíriában járt, ahol a lakosságnak nagyon
sok fájdalmat okozott a polgárháború.

Forrás: One

Média

HIRDETÉS – APRÓHIRDETÉS
2012. szeptember 20.

apróhirdetések
Ingatlan
Füredi utcában földszinti,
2,5 szobás panellakás, kívülbelül felújított, csendes, parkra néző ablakokkal, eladó.
Tel: 30/622-6177
Kaposváron, Bajcsy-Zs. utcai társasházban,
I. emeleti, 64 m 2-es, erkélyes, összkomfortos, 3 szobás, központi fűtéses téglaépületben lakás eladó, a belvároshoz közel. Érd:
70/221-6008.

KAPOS
KAPOS
EXTRA
EXTRA
Kaposvár, Losonc köz 2 szobás lakás +
aknás garázs eladó. Irányár: 10 M Ft. Tel:
06/30/401-1921.
Kaposváron, a Teleki u.-ban 100 m 2-es,
cirkós, 2. emeleti, felújított lakás eladó.
Panelt beszámítok. 30/628-4401.
Kaposfüreden kétszintes, 4+2 félszobás
családi ház, gondozott kerttel eladó. Ár:
27,49 M. Tel: 70/454-5310.
Kaposvár belvárosában, teremgarázson
belül, önállóan zárható garázs eladó. Tel:
20/326-9500.
Kaposfüreden 5 szobás, igényes családi
ház, medencével, 1700 m 2-es telken eladó.
Tel: 70/454-5310.
Kaposvár belvárosában 82 m 2-es, 3 szobás,
felújított, harmadik emeleti lakás eladó. Ár:
12,99 M. Érd: 70/454-5310.

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

Kaposváron kétszintes, 2+3 félszobás, 110
m 2-es családi ház eladó. Ár: 14,9 M. Tel:
70/454-5310.

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.

Garázs az észak-nyugati városrészben, az
edzőcsarnok mellett eladó. Telefonszám:
06/20/992-1920.

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.
Berzsenyi u. 117 m 2-es, 3 + 2 félszobás, 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.

Kiadó
Bajcsy utcában, Kaposvár belvárosában, Elit
irodaházban, irodák és 2 db, 31 m 2-es üzlet
kiadó. +36/20/513-8032.
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.
Hegyalja utcában 36 m 2-es garzon kiadó.
36.000 Ft rezsivel, 1 hónap kaució. Telefon:
20/410-9021.

Kaposvár belvárosi, 2 szobás lakás kiadó,
eladó, vidéki bejáróknak, diáknak, szeptembertől. 20 E Ft + rezsi vagy 6,5 M Ft.
20/983-5853.

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

Kaposváron kétszobás, bútorozott családi
ház kiadó. 82/422-986, 30/553-8975.

Hajdúszoboszlón novemberi, Hévízen januári 1 hét üdülési jog olcsón átadó vagy eladó.
06/70/457-0718.
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.
Kaposváron, Tallián Gy. közben tégla, egyedi gázos, 2. emeleti, 36 m 2-es garzon eladó.
6,5 M Ft. Érd: 70/363-8079.
Kaposvár, Móricz Zs. u.-ban 89 m 2-es, 2+2
félszobás, összkomfortos családi ház, gázcserépkályhafűtéssel eladó. Ir.ár: 6,5 M Ft.
06/70/419-4172.
Kaposvár, Béke u. 2,5 szobás, 3. emeleti
lakás, szigetelt, erkélyes, eladó vagy kisebb
családi házra cserélhető, értékegyeztetéssel.
30/904-5433.
Somogyjádon felújításra szoruló családi
ház, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel eladó. Érd: 82/489-269.
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.

Autó
Ford Escort kombi 429 E Ft, Fiat Punto 10
éves, 90 E km 599 E Ft. 06/20/562-8946.

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.
Újszerű állapotban lévő szőlődaráló, kb. 60
l-es garattal, eladó. Ár: 19 E Ft. Tel: 20/3769955.
ÉTI gézkazán eladó. 30/9944-841.

ALMAVÁSÁR
GÁLA 129 Ft-tól!

Besurranókat fogtak
Kaposváron
Egy 8. emeleti, kaposvári lakás bejárati ajtaját próbálta meg kinyitni
három személy múlt szerdán délután, azonban a tulajdonos a zajra
az ajtóhoz ment és megzavarta az elkövetőket. A hívatlan vendégek
elfutottak, de a tulajdonos a nyomukba eredt, a lépcsőn lefelé egyiküket sikerült megfognia és visszatartania a rendőrök kiérkezéséig.
A Kaposvári Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínre vonultak
és előállították a fiatalkorú büssüi lakost. A fiatalember kihallgatása során beismerte, hogy be akartak surranni, és megnevezte két
társát is. Kiderült, hogy a tettesek több hasonló bűncselekmény
elkövetésével is gyanúsíthatóak. A másik két férfi közül a rendőrök
még egy személyt elfogtak, harmadik társukat még keresik.
(SMRFK)

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

Szolgáltatás
Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonozás,
parkettázás, homlokzat hőszigetelés. Tel:
20/433-5812, Bezzeg.
Költöztetés nagydobozos teherautóval. Tel:
82/420-722, 20/537-8266.

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

Oktatás

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

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

Vendéglátó vagy élelmiszer,
vegyi áru eladó OKJ képzések
Kaposváron és Siófokon.
www.kisosz.somogy.hu, 30/6202-205.

Állás
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.
Hölgyeknek 18-35-ig extra kereset, bentlakással, korrekt feltételekkel. 06/30/517-0914.

Veszélyes fák
kivágása.
30/264-3654, 82/427-726.
REDŐNYÖK - ROLETTÁK
(fém-fa-műanyag) reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók.
Marton János 06/30/9591-060,
hétvégén is hívható.

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

Minőségellenőrt
keres többműszakos
munkarendbe.

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.

Elvárás: középfokú műszaki
végzettség.

Kaposváron 2+1 szobás sorházi lakás eladó.
Ár: 11,9 M Ft. Tel: 70/274-5699.

Alig használt, kerámialapos Gorenje villanytűzhely, költözés miatt eladó. Ár: 50.000 Ft.
Tel: 20/518-1392.

Megvásárolnám Toyota, Mazda,
Mitsubishi, Nissan kisteherautóját.
06/70/359-6020

Kertvárosi lakóingatlan, jó állapotú téglaházzal, melléképületekkel részletfizetési
kedvezménnyel + kp. eladó. 3,5 M Ft. Tel:
82/705-403, 30/521-9670.

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

Egyedi készítésű patchwork ajándékok,
takarók, táskák, képek eladók a készítőtől.
Tel: 06/30/491-4897.

Lada 1300-as, jó műszaki állapotban eladó,
műszaki vizsga 2014-ig. 82/321-820.

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.

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.

Vegyes

2012. SZEPT. 20 – 26.
A KAPTÁR: MEGTORLÁS 3D (MB) (18)
14:00, 16:00, 18:00, 20:00
p-szo: 22:00 is; szo-v: 12:00 is
TED (MB) (16)
17:15, 19:45; szo-v: 11:30 is
STEP UP 4. – FORRADALOM 3D (MB) (12)
13:15, 17:45; p-szo: 22:00 is
A BOURNE HAGYATÉK (F) (16)
14:30, 19:30; p-szo: 22:15 is
FELÁLDOZHATÓK 2 (MB) (16)
16:15, 20:30
p-szo: 22:30 is ; szo-v: 10:00 is
TOTAL RECALL – AZ EMLÉKMÁS (MB) (16)
15:15
MERIDA A BÁTOR 3D (MB) (6)
Szo-v: 11:15
APA ÉG! (MB) (16)
13:45, 18:15
JÉGKORSZAK 4 (MB) (6)
szo-v: 10:30, 12:30

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

Szántó u. 54 m 2, 2 szobás, erkélyes, egyedi
gázos lakás, kitűnő állapotban, családi okok
miatt, sürgősen eladó. 06/20/470-4159.

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

10 hetes kiscicák, féregtelenítve, szerető
gazdit keresnek. 06/30/310-3997.

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

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

Egy vagy másfélszobás albérletet keresek.
Érdeklődni: 70/201-9520.

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

Vau-Vau Panzió
Kutyakozmetika
Kaposvár, Rózsa u. 53.
Bogár Istvánné Bea tulajdonos,
kutyakozmetikus
Tel: 06/20/978-0199,
vau.ewk.hu

CINEMA CITY KAPOS PLAZA

Bútorozott garzon, hosszú távra kiadó.
20/431-5563.

Honvéd u. 50 m 2-es, 2 szobás, egyedi
hőmennyiségmérős, erkélyes lakás, jó állapotban eladó. Ár: 5 M Ft. 06/20/470-4159.

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

Állat

11
11. .

Jelentkezés önéletrajzzal
Budai Mónikánál
a 82/502-132-es
telefonon, ill. a
budai.monika@vtep.videoton.hu
e-mail címen.

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

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

24 karátos
arany kezelés

SZÓDAVÍZ
2 l-es 40 Ft házhoz
szállítva!
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: Garkövi 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. .

2012. szeptember 20.

KAPOS
KAPOS
EXTRA
EXTRA

„Átverték, félrevezették”,
amikor a biztosítási szerződését
megkötötte?
Nem tudja, vagy nem akarja
fizetni életbiztosítását?
Visszavásárlási értékkel rendelkező
életbiztosítását felvásároljuk,
a visszavásárlási érték kétszereséért!
Részletes tájékoztatás:

Németh László,
tel.: 30/4872-903

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

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

szept. 26-án,
szerdán 8-15 óráig

NÕI, FÉRFI-,
GYEREKCIPÕK,
nagy választékban
kaphatók! obossy
D

A MAGYAR DISZKONT

279 Ft

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!

