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A héten 31 településen, 38 ezer példányban
28 települési szilárdhulladék-lerakót adnak vissza a természetnek

Rekultivációs program indul

Miniszterelnöki díjat kapott idén Kaposvár a Virágos
Magyarországért versenyen. Az elismerést pénteken
vette át Szita Károly Százhalombattán. Kaposvár polgármestere szerint a díj minden kaposvári közös érdeme.
(Folytatás a 4. oldalon)

Interjúnk a harmadik,
cikkünk az ötödik oldalon olvasható
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Pórul járhatnak
a trükközők
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóellenőrei eg y re
g ya k r a bb a n t a l á l koz n a k
olyan adózók kal, melyek
nem bocsátanak iratanyagot
a revizor rendelkezésére,
hogy a rájuk irányuló vizsgálatot ellehetetlenítsék. A
dokumentumok hiányát leggyakrabban a gépkocsi feltörésével és a könyvelési anyag
eltulajdonításával indokolják,
de vannak igen változatos és
fantáziadús történeteik is.
Hallottak már az ellenőrök
gy újtogatásról, elázásról,
illetve találkoztak olyan részlegesen amnéziás ügyvezetővel is, aki pont az iratanyag
helyét felejtette el. Fontos
tudni, hogy az adóhatóságot az iratanyag hiánya nem
akadályozza meg az ellenőrzésben, az adózók azonban
pórul járhatnak – tájékoztatták lapunkat. Számlák híján
ugyanis a beszerzéseik után
általános forgalmi adó levonási jogukkal nem élhetnek,
viszont az általuk teljesített
értékesítés, szolgáltatásnyújtás után adófizetési kötelezettségüket teljesíteniük kell.
Az iratőrzési kötelezettség
elmulasztása miatt több százezer forint bírságra is számíthatnak. A fenti következményekről a revizorok minden
esetben időben tájékoztatják az adózókat és felhívják
őket az iratok pótlására, ami
többször eredménnyel is jár.

Több mint ötszázan a mintaprogramokban
Somogy megyében a kaposvári kistérség 46 településén indultak Star tmunka
mint aprog ramok, melyek
keretében összesen 546 főt
foglalkoztatnak. A program
növénytermesztést, belvízelvezetést, a közúthálózat
és mezőgazdasági földutak
karbantartását, felújítását,
valamint illegális hulladéklerakók felszámolását foglalja magában. Mint a Somogy
Meg yei Kor m á nyh ivat a l
lapunkhoz eljuttatott közleménye írja, az új típusú foglalkoztatást maga az állam
szervezi és nyújt lehetőséget
értékteremtő, a köz számára
hasznos tevékenységekhez,
a foglalkoztatók ugyanakkor
rugalmasan igazodnak a településeken adódó feladatokhoz. A belügyminisztérium
mintaprogramjai napi nyolc
órás közfoglalkoztatást nyújtanak, ehhez a tárca biztosítja
a közfoglalkoztatási garantált
bért, a kapcsolódó járulékokat, valamint a közvetlen
költségeket is. A kaposvári kistérségből többek közt
Kaposvár, Hetes, Mosdós,
Taszár, Nagyberki és Zimány
foglalkoztathat így munkanélkülieket. A mintaprogramok idén december 31-ig
tartanak.

Életpályamodell, új Nemzeti Alaptanterv, szűkülő tankönyvpiac

Alapjaiban változik a magyar közoktatás
Néhány hét tel ezelő t t
Hoffmann Rózsa oktatásért
felelős államtitkár a kaposvári Klebelsberg-napon
jelentette be: elkészült a
köznevelési törvény tervezete, melyet novemberben
terjesztenek a parlament
elé. A konferencia résztvevői – így a sajtó munkatársai is – kézhez kaphatták
az államtitkárság „Megújul
a magyar tanügy” című
dokumentumát, mely a legfontosabb változásokat tartalmazza. Lapunk röviden
összefoglalja ezeket.
Az egyik legfontosabb változás,
hogy a jövőben az önkormányzatok helyett már az állam irányítja, szabályozza és ellenőrzi
az oktatás és a nevelés működtetését. A dokumentum kimondja:
az intézményrendszer fenntartója
az állam, mely a kormányhivatalokon keresztül látja el feladatait.
Kivétel ez alól az óvodai ellátás,
mely továbbra is a helyhatóságok kötelezettsége lesz. Az állam
ugyanakkor határozott időre, szerződéssel át is adhatja a fenntartást
az önkormányzatoknak, azonban
ez esetben is érvényesíti jogait
az igazgatók kinevezésével. Az
új törvény bevezeti a pedagógusok munkájának rendszeres, külső
szakmai ellenőrzését és értékelését is, ennek megszervezése a
kormányhivatalok feladata.

A diákok az új Nemzeti Alaptanterv szerint tanulhatnak

A törvénytervezet kitér az új
Nemzeti Alaptanterv (NAT) bevezetésére is. Mint írják, az egységes
tartalmi szabályozás megfelelő teret
biztosít a leszakadók felzárkóztatására és a kiemelkedő tehetségek
gondozására. Jelentős változás lesz
a tankönyvkiadás terén is: szűkíteni fogják a tankönyvek számát
és megteremtik a tartós tankönyv
bevezetésének feltételeit is.
Sarkalatos pont a pedagógus
életpályamodell kidolgozása. A
kiosztott dokumentum megemlíti:
ennek célja a pálya presztízsé-

Megajándékozták a 7500. látogatót
Még december végéig látható a Rippl-Rónai kiállítás

nek helyreállítása és kiszámítható
életpálya megteremtése. Az életpálya egy kétéves, úgynevezett
gyakornoki időszakból és három,
esetleg négy további fokozatból
áll: pedagógus I., pedagógus II.,
pedagógus III. (mesterpedagógus) és kutató tanár fokozatból.
Pedagógus I. fokozatba az léphet,
aki megfelelt egy minősítő vizsgán, a harmadik fokozathoz pedig
szakvizsga és legalább 14 év pedagógusi munkaviszony szükséges.
Kutató tanárrá az válhat, aki tudományos fokozattal, rendszeresen

publikál. A legalább a II. fokozatot elért tanárok tízévente legfeljebb háromszor egyéves alkotói
szabadságra is pályázhatnak. Az
új rendszer – melyet legkorábban
a 2013/14-es tanévben vezethetnek be – új bértáblát is jelent.
A pedagógusoknak új munkaszervezési formával is ismerkedniük kell: munkaidejük nyolcvan
százalékát az intézményvezető
által meghatározott pedagógiai
tevékenységgel kell tölteniük az
iskolában.
Várvizi Tamás

A közös agrárpolitikára készítik fel a ﬁatalokat

„Európa mi vagyunk!”
Az Európai Unió közös agrárpolitikájával, a várható
változásokkal ismertetik meg a fiatalokat egy országos
konferenciasorozaton, amelynek múlt heti nyitórendezvényén, a Kaposvári Egyetemen több mint 300 középiskolás és egyetemista vett részt.

Ludmány Balázs Szita Károlytól egy Rippl-Rónairól szóló könyvet kapott

Rekordot döntött látogatószámban a kaposvári Rippl-Rónai
tárlat. Múlt héten csütörtökön a
Munkácsy Mihály Gimnázium
12. osztályos diákjai tekintették meg a 150 éve született festő
képeit, közülük Ludmány Balázs
volt a 7500. látogatója a kiállításnak. A bejárat mellett Szita
Károly, Kaposvár polgármestere
köszöntötte a diákot, s adta át
neki a város ajándékát, egy RipplRónairól szóló könyvet. A városvezető elmondta: a kaposvári kiállítóhelyek történetében, időszaki
kiállításnak nem volt még ennyi
látogatója. Ha minden jól megy,
akkor decemberben várhatóan a
tízezredik nézőt is köszönthetjük
az Agórában.
A megyeszékhely új, szeptemberben átadott kulturális központjában december végéig látható a

festő születésének 150. évfordulója alkalmából nyílt tárlat. Az
emlékkiállításon 137 – köztük
több, eddig nyilvános bemutatón még nem szerepelt – alkotás
is helyet kapott, a teljes életmű
keresztmetszetét bemutatva. A 4
és félmilliárd forintot érő kiállítási
anyag részben közgyűjteményekből, részben pedig magángyűjteményekből származik. Elsősorban
természetesen somogyiak látogatják a tárlatot, de sok művészetkedvelő érkezik Magyarország más
részeiről, sőt külföldről is.
Kaposvár a 150 éve született,
Európában is számon tartott
művésze tiszteletére emlékévvé nyilvánította a 2011-es évet,
hogy a festőóriás munkássága és
a somogyi megyeszékhely neve
elválaszthatatlan egységként kapcsolódjon össze a köztudatban.

Naponta friss hírekkel:

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár sajtótájékoztatóján elmondta: a konferenciasorozatnak az is célja, hogy bemutassák: az
Európai Unió nem valamiféle független alakulat. - Európa mi vagyunk,
amelyhez közünk van adófizető állampolgárként és az unió alakítójaként - hangoztatta. Példaként Magyarország európai uniós elnökségének időszakát hozta fel, amelynek az egyik legfontosabb feladataként a
közös agrárpolitika kialakítását, „abban valamiféle konszenzus közeli
állapot” létrehozását említette. Jelezte: nemzeti szinten is sokkal összehangoltabb együttműködésre lesz szükség az agráriumot érintő kérdésekben a területfejlesztési feladatokat ellátó megyei önkormányzatok és
a szaktárca között.
Mezőszentgyörgyi Dávid, a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet főigazgatója úgy fogalmazott: az országszerte hét helyszínen tervezett konferenciából álló sorozat célja, hogy előadásokkal,
workshopokkal és a témában meghirdetett fotópályázatra beküldött
több mint 600 kép segítségével megismertessék a fiatalokkal az Európai
Unió közös agrárpolitikáját. - Fontos, hogy azok a fiatalok, akik később
gazdálkodóként vagy az államigazgatás e területén dolgoznak, felkészültek, tájékozottak legyenek, mire 2014-ben elindul az Európai Unió
új költségvetési ciklusa - tette hozzá.
(MTI)

RÖVIDEN
Kaposvár büszke
az iskoláira és
pedagógusaira
Kaposvár legfontosabb célja,
hogy mindenki, aki dolgozni
akar, az tudjon a most még
munkanélküliek közül, és
természetesen a pályakezdők
közül is. Minden egyes elköltött forintunk ezt a célt szolgálja, ezért fordítunk évente
több mint 7,2 milliárd forintot
oktatásra – mondta pénteken
Szita Károly a kaposvári pedagógusok számára szervezett
módszertani napon. Kaposvár
polgármestere szerint ma az
állam pénzügyi szerepvállalása az oktatásban az elvárthoz képest rendkívül alacsony,
ezért a város ma általános és
középiskolának működésére
saját bevételeiből 3,3 milliárd
forintot költ. Az új köznevelési
törvény szerint az oktatás állami feladat lesz, de lehetőséget
biztosít az ebben szerepet vállalni akaró településeknek is.
- Mi élni fogunk ezzel a lehetőséggel és kérni is fogjuk ezt,
mert Kaposvár büszke az iskoláira és büszke a pedagógusaira – mondta Szita Károly.

Népszámlálás: az
utolsó határidő
Október 31-én éjfélkor véget
ért a hivatalos adatgyűjtés a
népszámláláshoz, ezt követően már csak a pótösszeírás
keretében adhatunk számot
magunkról: november 8-ig a
polgármesteri hivatalokban
lehet jelentkezni a kérdőívek
kitöltésére. Ekkor még azok
is pótolhatják adataikat, akik
addig nem kívántak élni a
válaszadás lehetőségével vagy
megtagadták az adatszolgáltatást. Aki nem válaszolt a
kérdésekre, szabálysértési
eljárásra számíthat.

Maradjon nyitva az
ügyfélkapu!
2012. január 1-jén közel félmillió felhasználó ügyfélkapu bejelentkezési jelszava jár
le, az érintetteknek legkésőbb
december 31-ig módosítaniuk
kell jelszavuk lejárati dátumát.
560 ezer ügyfélkapus hozzáférés jelszavát az október 1-jei
lejárati dátumot megelőzően
nem hosszabbítottak meg a felhasználók. Annak érdekében,
hogy ők továbbra is használni tudják ügyfélkapujukat, a
Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala az év végéig meghosszabbította a jelszavak
érvényességét. A helyzet
azóta kedvezőbb, de még mindig közel 500 ezer ügyfélkapu
tulajdonosnak kell módosítania belépési jelszava lejárati
időpontját.
(kormany.hu)

A program elsősorban a fiatal gazdálkodókat segíti
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E heti beszélgetőpartnerünk: Kovács Katalin, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vezetője

Heti Jegyzet

Vissza kell adni a természetnek, ami az övé!
Két éven belül szemmel látható eredménye
lesz annak a programnak, amibe a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kezdett
az elmúlt években: a térség 28 hulladéklerakójának
rekultivációját végzik el 2013 őszéig. A projekt megnyitóját az elmúlt héten tartották a kaposvári városházán,
ennek kapcsán beszélgettünk Kovács Katalinnal, a
társulás vezetőjével.
Az utóbbi években jól érzékelhetően egyre inkább teret nyer
Magyarországon a környezettudatos, „zöld” gondolkodásmód.
Így igaz, a környezetvédelem
egyik legalapvetőbb eszköze
ugyanis a tudatformálás, és olyan
akciók szervezése, amelyekkel a
diákság, a fiatal korosztály gondolkodásmódjára hathatunk. A
jövőben egy hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tervezzük,
annak kapcsán is nagy energiákat
fordítunk majd a környezetvédelemre és ezen belül a hulladék
szelektív gyűjtésének népszerűsítésére. Kaposvár városa is szem
előtt tartja a környezettudatosság
elterjesztését. A Tartsuk tisztán
Kaposvárt! nevű program már
bizonyított, ugyanis negyedik éve
vonunk be minden korosztályt az
óvodásoktól egészen a középiskolásokig a „zöld” szemlélet népszerűsítésébe. A visszajelzések,
és felméréseink azt bizonyítják,
hogy a gyerekek vevők is erre.
A környezet védelméből – a
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
vezetőjeként – ön is tevékenyen
kiveszi a részét. Mi a szervezet
feladata?
2005 elején alakult meg a társulás,
118 önkormányzat együttműködésével. Két cél vezérelt minket,
egyrészt – mint már említettem
– egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tervezzük, valamint felszámoljuk a
felhagyott, korszerűtlen szilárdhulladék-lerakókat is. A bevezetőben említett projekt éppen az
utóbbira irányul: rekultiváljuk a
talajt és a felszín alatti vizeket

szennyező lerakókat, illetve egy
olyan műszaki védelemmel látjuk
el ezeket, mely megakadályozza,
hogy a szennyező anyagok a talajvízbe mosódjanak.
Nem akármekkora feladatra vállalkoztak: a térség 28 lerakójának
rekultivációját végzik el. Miért
van erre szükség?
Azért, mert ily módon szeretnénk
megóvni közvetlen környezetünket, és hogy visszaadhassuk a
természetnek azt, amit elvettünk tőle. Ezáltal csökkentjük az
egészségi kockázatokat is, valamint növeljük a védett természeti
értékeink számát, és nem utolsó
sorban a hulladéklerakókra vonatkozó jogszabályi előírásokat is
betartjuk.
Hogy zajlik a program, mi valósul
meg 2013 őszéig?
A 28 lerakót a rekultivációs terveknek megfelelően felhagyjuk,
mindegyik helyszínen olyan
műszaki megoldásokat alkalmazunk, amelyek szigetelőanyagok
használatával megakadályozzák a
szennyező anyagok kimosódását.
Füvesítéssel, cserjésítéssel, fásítással mindenhol olyan tájat alakítunk ki, hogy a sétálók, kirándulók elé tetszetősebb látvány
tárulhasson, mint egy lehangoló
szemétlerakó.
Az érintetteket lakossági fórumokon is tájékoztatták. Milyen viszszajelzéseket tapasztaltak?
Több településen – a közszolgáltatások fokozatos bevezetése
miatt – olyan régen nem üzemelnek már egyes lerakók, hogy a

fiatalabb korosztály nem is tudott
arról, hogy környezetükben valamikor ilyen működött. A szakértői vizsgálatok azonban megállapították, hogy annak ellenére,
hogy nem üzemelnek, ezeket is
rekultiválni kell. A programnak
különösen azokon a helyeken
örültek, ahol még az elmúlt években is aktívan hordták a hulladékot a műszaki védelemmel el nem
látott lerakókra, ilyen Csököly,
Hőgyész, Kaposmérő, Osztopán
és Kaposvár. Azt is megnyugvással fogadták, hogy talajvízfigyelő kutakat létesítünk, így
az érintettek láthatják, hogy a
beruházás befejeztével továbbra is ellenőrizzük a területeket.
Fontos kiemelni: ez a fejlesztés
nem látványos, nem magasodnak
majd a föld fölé épületek, azonban látni kell, hogy szükség van

rá a saját egészségünk és a jövő
nemzedék egészségének megőrzése érdekében.
Az már kiderülhetett a beszélgetésből: a környezetünk védelme
fontos „nagyban”, ám nekünk is
hozzá kell tennünk a magunkét.
Milyen szerepet tud ebben vállalni
ön?
Természetesen először mindenkinek a saját háza táján kell söprögetnie – akár a szó szoros értelmében is. Magunk is tudatosan
vásárolunk, szelektíven gyűjtjük
a hulladékot. Ami az esetemben
egy kicsit több mint másoknál, az
az, hogy különböző programokkal
személyesen népszerűsíthetem a
környezettudatos gondolkodásmódot.
Várvizi Tamás
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Görögországtól a
Ferencvárosig
Európa dühöng, hogy a görögök népszavazást akarnak tartani
arról, hogy egyetért-e a nép az adósságaik átütemezéseivel, az euroval, és persze a megszorításokkal. Papandreou szépen eltitkolta a
„nagyok”, Merkel, Sarközy elől ezt a tervét. A miniszterelnököt
támadja saját pártja, ellenzéke, amiért belement az EU által diktált
drasztikus takarékossági programba, miközben az utcán a nép
ugyanezért tüntet ellene. Akkor hát – gondolhatta az elnök –, döntsön a nép. Ha Papandreou marad – mert közben simán megbukhat
–, lesz népszavazás. Ha megbukik, akkor inkább új választások
lesznek. Akár így, akár úgy, Görögország nagyon nagy bajban van.
Ennek elsőrendű oka persze maga a görög nép. Mert úgy éltek, úgy
költekeztek, ahogy nem tehették volna. Másodsorban – legalábbis
az én megítélésem szerint – a spekuláns bankok, bankárok azok,
akik Görögországot tönkretették. Ha a világ – Európa ehhez önmagában kevés – nem tesz rendet a „virtuális pénzvilágban”, nem csak
a görögök lesznek áldozatok. Hogy mi is ez a „virtuális pénz”?
Az leginkább a bankok titka. Sok-sok pénzügyi eszmefuttatást
meghallgatva én most ott tartok, hogy ez egy olyan nem létező
pénztömeg, ami csak a bankok, biztosítótársaságok, spekulánsok
számítógépein létezik, és ezzel a nem létező pénzzel lehet befolyásolni, „megcsapolni” azt a pénzt, amelyik mögött becsületes és
valós teljesítmény áll. Maradjunk mi földi halandók csak annyiban,
hogy ez a spekulációs pénzügyi kör teszi tönkre a világ országainak
egy jó részét, köztük a már annyit emlegetett görögöket, de sajnos
bennünket, magyarokat is. Olvasom az egyik hetilapban a Matolcsy
gazdasági miniszterrel folytatott beszélgetést, és nagyon nem érzem
jól magam. Matolcsy őszintén elmondja, hogy Magyarország még
mindig nincs kirángatva a bajból, és változatlanul ott táncolunk a
szakadék szélén. Nézzenek csak rá a 300 forint feletti euró-váltóárra, és szörnyedjenek el velem együtt. Ha ez így megy tovább, a maygyar bukás is elkerülhetetlen lesz. Semmi másban nem bízhatunk,
csak magunkban, és abban, hogy az ország már nem GyurcsányVeress János-Draskovics és hasonlók pénzügyi irányítása alatt áll.
De hagyjuk is a politikát, a lehangoló gazdasági világot.
Szomorkodjunk inkább azon – mert mi ugye egy ilyen szomorkodó nép vagyunk –, hogy a Bene-Farkas-Albert-Tichy-Fenyvesi
csatársorunkból most Albert Flórián is eltávozott. Így már egyikük
sem itt a földön kergeti a labdát. Ők voltak az utolsó nagy magyar
futballisták, azok, akikkel még számolt Európa, számolt a világ.
Közülük is – el kell ismernem, jóllehet a somogyi Bene miatt ízigvérig Újpest szurkoló voltam – Albert volt a legnagyobb. Az egyetlen magyar Aranylabdás. Ahogy a németeknek Beckenbauer, úgy a
magyaroknak Albert Flóri volt a „császár”. Majdnem egy utcában
laktunk életem egy időszakában, és Aladár szomszédom igazi öszszejáró barátja volt. Megbeszéltük, hogy egyszer elmegyünk hozzá,
bemutat neki. „Klassz srác, szerény fiú” – állította „pestiesen”.
Nem került rá sor, nagyon sajnálom. De a pályán láttam, és ő ott volt
az igazi. Nyugodjék békében, Bene Feriékkel együtt.
Igen, kinek ez, kinek meg amaz a baja, szomorúsága. Őszintén: jó
lenne már felemelőbb, jobb hírekről is írni, nemcsak válságról vagy
halálról. Legyünk optimisták, kell, hogy jobb idők jöjjenek.
Schenk János
HIRDETÉS

Közelről ismerkedtek a hangszerekkel a gyerekek
Sok-sok csillogó szempár és nyitott fül figyelte érdeklődve a múlt hét végén a Trombitavirág Fúvószenekar
próbáját. A gyerekek a „Látható hangok” program keretében látogattak el a zeneiskolába, hogy közelről ismerkedjenek meg a fúvós hangszerekkel.

APRIL DE ANGELIS

C SIKY GERGELY
SZÍNHÁ Z
KAPOSVÁR

SZÍNHÁZI BESTIÁK
RENDEZO: KOCSIS PÁL

A gyerekek képesek felismerni a különböző hangszerek hangját

ráló képességük – mondta Béres Erika.
A program sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy már több
óvodából is megkeresték a program kaposvári vezetőjét, hogy helyben
tartson foglalkozásokat a gyerekeknek. A pénteki zeneiskola látogatás
pedig tovább erősítette a zene örömét a gyerekekben.
Springmann Andrea
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KOMISZ JÁTÉK

A „Látható hangok” pedagógiai programban részt vevő gyerekek
életkoruknak megfelelő, játékos formában gyakorolják a hangok tulajdonságait, a zene átélését, esztétikai megértését. Mindezt a múlt héten
pénteken a zeneiskola jóvoltából közelről, élőben is megtehették. Fodor
Gyula kamarazene tanár segítségével megnézték, meghallgatták, megvizsgálták, sőt, ki is próbálták a hangszereket.
- Az egyéves program lényege, hogy intenzív és sokoldalú gyakorlással,
a hangok tulajdonságainak elemzésével, a ritmus és a hang-jel kapcsolat
tudatos kiépítésével hozzájárul a gyerekek írási-olvasási érettségéhez.
Elsősorban 3-8 év közötti gyerekeknek javasoljuk. Jelenleg körülbelül
ötvenen vannak, de több kis csoportban – mondta Béres Erika, a program kaposvári vezetője.
A pénteki ismerkedés abszolút sikert aratott a gyerekek körében, a
kicsik érdeklődve figyelték a különböző hangszereket. A “Látható hangok” pedagógiai programnak pont az a lényege, hogy a gyermek zenei
elemekhez köthető tevékenységét használja fel a személyiségfejlesztés
fontos eszközeként. Közben a kommunikáció más területeit is fejleszti:
a dramatizálás és párbeszédes játékok, helyzet improvizációk és hangutánzó játékok a nyelvi kifejezés finomításában segítenek. Különösen
eredményes a program a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatásában.
- Rengeteg dalt tanulunk a foglalkozásokon, olyanokat, amelyek más
népek dalai. Ezzel a gyerekek szókincse is fejlődik. Megtanulnak tudatosan bánni a hangjukkal, már 1-2 hónap után érezhetően nő a koncent-
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Miniszterelnöki díj Kaposvárnak
A díjat a miniszterelnök felesége
adta át. Lévai Anikó úgy fogalmazott: az elmúlt években többször
járt Kaposváron, és az év minden
szakában gyönyörűen gondozott
parkok mellett az új épületek,
szobrok és sétálóutcák is felkeltették a figyelmét. Olyan fejlődést
tapasztalt, amely kevés magyarországi településen látható. Az
önkormányzat minden évben 100
ezer virágpalántát ültet ki a közterekre – mondta Szita Károly. - Az
a célunk, hogy Kaposváron ne
csak a belváros, hanem a lakótelepek és a külvárosi részek is virágba boruljanak tavasszal. Mindez

semmit sem érne azonban, ha az
itt lakók nem gondoznák a házak
előtti kiskerteket, a lakótelepi
virágágyásokat. Sokan tekintik
szívügyüknek azt, hogy városunk
rendezett, gondozott legyen. Az
ő munkájukat ismerték el 2004ben is, amikor Európa Virágos
Városa lett Kaposvár. 2007-ben
Virágos Magyarországért aranydiplomát kaptunk, 2009-ben az
Év települése díjat, illetve az ország turizmusbarát települése
címet vehettük át. 2010-ben pedig
Magyarország legszebb főterévé
választották a kaposvári Kossuth
teret – tette hozzá a polgármester.

Szeretett épületeink 8.
Az egykori MÁV-internátus

Akik a virágot szeretik...
Düsseldorf, Cardiff, Münster, Kaposvár. Szó, mi szó, nem szoktunk
hozzá ahhoz, hogy városunkat egy lapon említik olyan településekkel, amelyekről úgy tartják: Európa szerencsésebbik részén
fekszenek. Magyarországon már-már divat pesszimistának lenni.
Nem is csoda, hiszen folyamatosan tudatják velünk, hogy épp olyan
távol az euró, mint amilyen közel az aktuális leminősítés. A ránk
erőltetett rosszkedv egyértelműen gazdasági természetű és a hiányérzetből táplálkozik. Kevés a munkahely, alacsony a fizetés, magas
az adó. Ráadásul öregszünk is. Jól látható: ha életünket mennyiségi
alapokra helyezzük, szükségképpen csalatkozunk.
Szerencsére a kaposváriak nem estek bele ebbe a csapdába. Az itt
élők virágot ültetnek, életfát emelnek. Virágfürdőt építenek, tündérrózsa szökőkutat állítanak, búzavirágról neveznek el óvodát és
pipacsról lakótelepet. Élhető várost teremtenek. Reménykednek és
dolgoznak azért, hogy szebb legyen a holnap, s hogy olyan várost
hagyjanak a gyermekeikre és unokáikra, amelyre méltán lehetnek
büszkék.
A múlt héten miniszterelnöki díjat kaptak a kaposváriak a Virágos
Magyarországért versenyen. Nem egy-egy kiemelkedő géniuszt
tüntettek ki, hanem egy egész közösséget. Egy olyan közösséget,
amely évtizedek óta a szépre, a jóra hangolódik. Egy olyan közösséget, amely szereti a városát.
A kaposváriak már tudják: a virág, a fa nem pusztán növény, hanem
remény, tudás, tisztaság, család, élet, világkép. Velünk nem lehet
elhitetni, hogy pusztán vendégek vagyunk Európa közepén. Az erő
sosem a mennyiségből, sokkal inkább a minőségből ered.
Figyelem! Ha nem követjük a divatot, még boldogok is lehetünk...
Várvizi Tamás

Gyertyagyújtással emlékeztünk
1896-ben épült meg az egykori MÁV-internátus, a volt Németh
István Általános Iskola, Lencz Sándor tervei alapján, Braun Ede és
társai kivitelezésében, gyönyörű neoreneszánsz stílusban.
Baross Gábor akkori közlekedési miniszter vetette fel, hogy
szükség lenne ilyen internátusok építésére. Végül Szeged és
Hódmezővásárhely mellett Kaposváron is létesült egy kollégium. A
földszintjén a nevelői szobák voltak, az emeleten pedig a diákok tölthették el mindennapjaikat. Utóbbiak kék színű egyenruhát viseltek,
a kitűnőknek két sáv és két gomb díszítette a gallérját. Az internátus
diákjait szuntyereknek hívták, a kisebbeket szuntyerkáknak. Senki
sem tudta, hogy az elnevezés valójában honnan ered, pedig még az
internátus leghíresebb diákja, Fodor András költő is kutatta ezt.
Érdekesség, hogy itt tanult az a Morvai Ágoston is, akinek édesapja
vezette azt a vonatot, amit Matuska Szilveszter a biatorbágyi hídon
felrobbantott.
Szigetvári György

Mindenszentek napja alkalmából, közös gyertyagyújtást tartottak a Hősök templománál azon kaposváriak
emlékére, akik szülővárosuktól távol nyugszanak. A
hagyományteremtő megemlékezésen Szita Károly polgármester is részt vett.

Magyar találmányok

4.

Az elektromotor, a dinamó és a szódavíz
Kibővült ügyintézés a
Kormányablakban
Október 15-étől a Kormányablakokban intézhető ügyek
száma az eddigi 30-ról 61-re nőtt, így az állampolgárok
már 61-féle ügyet intézhetnek egy helyszínen, felkézszült ügyintézők közreműködésével, hosszú nyitva tartás mellett. Az ügykörbővítéssel többek között olyan
nagy állampolgári érdeklődésre számot tartó ügyek
is bekerültek a Kormányablak nyújtotta szolgáltatások közé, mint a gyógyszertámogatáshoz kapcsolódó,
méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele, veszélyes anyagokkal vagy veszélyes
készítménnyel folytatott tevékenység, fo-gyatékosság
iránti kérelem – nyomtatványok kiadása vagy a parlagfű fertőzött ingatlanok bejelentése. A bajba került
devizahitelesek is a kormányablakokhoz fordulhatnak,
személyesen a nyitva tartási időben vagy a 1818-as
központi kormányzati ügyfélvonalon, ahol 0-24 óráig
felvilágosítást kaphatnak a devizahitelek végtörlesztésének lehetőségeiről. A bővítés része annak a felkészülési folyamatnak, melynek eredményeképpen a
2013-tól létrejövő járási Kormányablakokban szinte
minden államigazgatási jellegű ügyet el lehet majd
intézni.
Az elérhető új ügykörökről a
kormanyablak.gov.hu honlapon,
vagy pedig személyesen
a Somogy Megyei Kormányablakban
(7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
tájékozódhatnak a somogyi állampolgárok.

Joggal nevezhetjük a 19. századot az elektromosság korszakának. A század zseniális kutatói fokozatosan feltárták az elektromos áram sokféle tulajdonságát,
hatását, amelyek megváltoztatták az emberi civilizáció arculatát. Ebbe a munkába
Magyarország is bekapcsolódott, jó ideig egyedül Jedlik Ányos munkásságával. A
szerény anyagi eszközökkel rendelkező feltaláló nemcsak, hogy lépést tartott az
európai haladással, de nem egy dologban meg is előzte azt.
Jedlik Ányos magyar természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató. Eredeti neve
Jedlik István, rendi neve lett az
Ányos. Nevéhez fűződik többek között az első elektromotor
megalkotása, az öngerjesztés
(dinamóelv) első leírása és a feszültségsokszorozás felismerése.
1800. január 11-én, Szimő községben született. Szülei, Jedlik
Ferenc és Szabó Rozália egyszerű, földműves emberek voltak.
Tanulmányait a nagyszombati és
a pozsonyi gimnáziumban kezdte. 1817-ben belépett a Szent
Benedek rendbe, ettől kezdve
tanulmányait rendjének iskoláiban folytatta. 1822-ben avatták
doktorrá. 1831-ben áthelyezték
a rend pozsonyi akadémiájára,
ahol 1839-ig tanított. Ettől kezdve – nyugállományba vonulásáig
– a budapesti tudományegyetem
fizika-mechanika tanszékének
professzoraként fejtette ki a

tudomány és a nemzet számára
elévülhetetlenül értékes tevékenységét.
Jedlik Ányos a fizika számos
szakterületével foglalkozott,
k ülönös érdeklődése mégis
az elektrotechnika iránt nyilvánult meg. Több évvel megelőzve kortársait megalkotta
a „villamdelejes forgonyait”,
amelyekben az álló- és a forgórész egyaránt elektromágnes
volt. A készüléket tökéletesítve
és modellt alkotva megmutatta,
hogy az áram járművek hajtására is alkalmas, így megteremtette a későbbi elektromos mozdonyok, vagy a mai áram hajtotta
autók nagyon korai ősét.
Jedlik másik – következményeiben korszakalkotó jellegű – szellemi terméke az ún.
dinamó-villamos elv felfedezése
volt. Elektrotechnikai munkásságából általában, de helytelenül a dinamó feltalálása él a

köztudatban. Pontatlanul azért,
mert nem magát a dinamót, mint
villamos gépet találta fel, hanem
az öngerjesztés elvét ismerte
fel, és ennek alapján – bizonyíthatóan a világon elsőként
– leírta a dinamó elvét, amelyet
Werner Siemens és Sir Charles
Wheatstone előtt legalább hat
évvel felismert.
Sok egyéb találmánya és felfedezése mellett érdekességképpen említjük meg, hogy neki
köszönhetjük a szódavíz feltalálását is. 1826-ban, hogy rendtársait meglepje, szerkesztette meg
berendezését, amellyel mesterséges szénsavas víz volt előállítható. Az apparátust magyarul „savanyúvízi készület”-nek
nevezte. Később tervei alapján
épült fel az első szikvízüzem.
Sajnos ez hamar csődbe ment,
így a nagy találmány akkor még
kiaknázatlan maradt.
Nem hagyható figyelmen kívül

Jedlik Ányosnak a magyar
tudományos nyelv fejlesztésével kapcsolatos tevékenysége.
Számos olyan szakkifejezést
alkotott meg, amely ma is eleme
a magyar nyelv szókincsének.
Jedlik korának polihisztora
volt, találmányairól több cikken
keresztül lehetne írni. Emlékét
ápolja a nevét viselő társaság,
több kiállítás, oktatási intézmények, közterületek.
Springmann Andrea
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Több mint 2 milliárd forintos rekultivációs program indul

28 települési szilárdhulladéklerakót adnak vissza a természetnek

Halloween Kupa
a Meistro Lovasklubban
Harmadik alkalommal rendezték meg szombaton az amatőr hobbi lovasok számára
a Halloween Kupára keresztelt lovasversenyt. A szervező Kecelhegyi Lovassport
Egyesület a Meistro Lovasklubbal közösen mindent megtett, hogy biztonságos és a
közönség számára is tetszetős körülményeket teremtsen.

A nyitórendezvény valódi ünnep volt azok számára, akik évek óta dolgoznak a projekt megvalósulásán

Négyéves előkészítő munka után a megvalósítás fázisába érkezett a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás hulladéklerakó rekultivációs programja. A projekt keretében 100%-os európai uniós és hazai társfinanszírozással 28
település lerakójának rekultivációját végzik
el, csaknem 100 ezer ember életminőségén
javítva ezzel. Az ünnepélyes projektnyitó
konferenciát az elmúlt héten, csütörtökön, a
kaposvári városházán tartották.
Kovács Katalin, a társulás vezetője megnyitó
beszédében kitért rá: négyéves előkészület után
kezdhetnek hozzá a tényleges megvalósításhoz.
– Nem készülnek épületek, csarnokok, a munka
kevésbé lesz látványos, azonban kiemelten fontos a környezet megóvása érdekében – fogalmazott.
Szita Károly Kaposvár polgármestere a társulás
elnökeként is szólt a megjelent szakemberekhez és települési tisztségviselőkhöz. – Öt évvel
ezelőtt 118 település polgármestere csapott
egymás tenyerébe, és alapította meg a társulást.
Eldöntöttük, hogy az elhagyott hulladéklerakókat rekultiválni kell, valamint létre kell hozni
egy közös hulladékgazdálkodási rendszert is –
beszélt az előzményekről. A városvezető hozzátette: nagyon fontos az is, hogy megfelelő áron,
kiváló minőségű hulladékkezelési szolgáltatás
legyen ezeken a településeken. – A kormány
eltökélt szándéka, hogy a közszolgáltatásoknak
önkormányzati kézben kell maradniuk, nem
pedig profitorientált vállalatoknak kell tulajdonolni azokat. Mi is ezt az utat járjuk – fogalmazott Szita Károly.
Lasch Tímea, az Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség

Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: a beruházás összesen csaknem 100 ezer lakost és 28
települést érint. – Magyarországon a következő
években gyökeresen átalakul a környezeti infrastruktúra, így az érintett lakosok életkörülményei is javulhatnak – hangsúlyozta.
Németh Miklós, a projekt megvalósításáért felelős K-E-2011 Konzorcium vezetője a program
menetrendjét ismertette. Mint mondta, összesen 60 ezer köbméter hulladékot kezelnek és 267
ezer négyzetméternyi területet rekultiválnak,
adnak vissza a környezetnek eredeti állapotában. A polányi lerakót teljesen felszámolják, a
csökölyit, a hőgyészit, a kaposmérőit és a kaposvári két depóniát két ütemben rekultiválják, a
többi lerakó rekultivációja véglegesen, helyben
történik meg. Idén még zömmel a tervezés zajlik, Kaposváron viszont már ebben az évben
elkezdik a tényleges munkát, a többi településen pedig várhatóan jövő márciusban. A rekultiváció egyszerre több helyszínen, párhuzamosan zajlik majd, a programmal a tervek szerint
2013. szeptember 30-ra végeznek.
Deutsh István, a 4 Sales Systems projektmenedzsment szervezet részéről köszöntötte a
jelenlévőket, majd összefoglalta a projekt eddigi életútját. A mostani és a jövőben megvalósuló hulladékgazdálkodási program kapcsán
kiemelte: az európai színvonalú beruházásokkal a lakók több szempontból is nyernek, megnő
például a rekultivált lerakók közelében fekvő
ingatlanok értéke.
Szita Károly zárszavában úgy fogalmazott: kezdetben a települési összefogást bizonyos üzleti
körök „szét akarták szakítani”, 118-an azonban
mégis együtt maradtak. Az aláírt szerződésekkel pedig immár minden akadály elhárult a 2,1
milliárdos program megvalósítása előtt.
-v-

A versenyzők a Sza rkavá r i
Lovasklubtól, a buzsáki Revia
Lovasiskolából, a balatonlellei
Lovasudvar Kft-től, a taszári
Taszári Vitál LSC-től, Várdáról,
a kaposvári Somogyi Rendőr
SE-től és a Meistro Lovasklubtól
érkeztek. A 74 nevezés bizonyította, hogy szükség van az ilyen
jellegű versenyekre.
Meiszterics László, a Meistro
Lovasklub tulajdonosa szerint sok
tapasztalatot szereztek a lovasok,
az edzők, de még a lovak is.
A szülők pedig láthatták, hogy
nem haszontalan dologra áldozzák gyermekeik az idejüket és
pénzüket.
A kiírt versenyszámokban mindenki bebizonyíthatta erősségét.
Az ugró számokban a kaposfői
Tolnai Lovasudvar és a taszári
Taszári Vitál LSC jeleskedtek.
A futószáras ülésversenyen a
Meistro Lovasklub lovasa végzett az első helyen, őt követték a
Szarkavári Lovasklub ifjú lovasai. A kezdő és haladó díjlovagló
versenyen, valamint a díjlovas
kűrben a meistros lányoké lett az
első hely, a második és harmadik
helyen a Somogyi Rendőr SE, a
Szakravári Lovasklub és a Tolnai

Lovasudvar versenyzői végeztek.
A lovas ügyességi versenyszámot harmadik éve ismét Horváth
Annamária várdai kislány nyerte
meg.
A díjazottak az oklevél és díszszalag mellett jelképesen halloween
jellegű emléktárgyakat és lovas
ajándékokat kaptak, amit Tóth
István KMJV alpolgármestere
adott át. Az alpolgármester egy
különdíjat is átadott, az egyetlen férfiúversenyzőnek is, aki
Buzsákról érkezett.

A Halloween Kupa ellenére a
szellemeket azonban mégsem
sikerült elűzni a Vak Bottyán
utca felöli Keceli bejáratból, mert
a dekorációként szolgáló szalmabálán álló tökfigurát nyakában az
alma és kukorica füzérrel, és a
többi díszítő elemmel együtt, sőt
még a bábu lábán levő gumicsizmát is, alig a verseny vége után,
de még sötétedés előtt ismeretlenek ellopták. Így a halloween
bábu nem élhette meg a saját
„névnapját” sem.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázat útján értékesíteni kívánja a
•

Kaposvár, Sörház utcában levő, volt óvoda megnevezésű ingatlanát
61.000.000 Ft vételáron, melyet áfa nem terhel.

A hulladéklerakók helyén nemsokára zöld dombokat találunk majd

•

Kaposvár, Izzó utcában levő 3533/12 hrsz-ú 1 ha 5439 m2 nagyságú szántó
megnevezésű ingatlanát ipari terület céljára 18.526.800 Ft+áfa vételáron.

•

Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatt levő 234 hrsz-ú üzem-irodaház
megnevezésű ingatlanát 52.900.000 Ft vételáron, melyet áfa nem terhel.

A részletes pályázati kiírások átvehetők a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási és
marketing igazgatóságán, illetve megtekinthetők a város honlapján (www.kaposvar.hu).
A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. november 18-án 10.00 óráig.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indkolás nélkül
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Koháziós Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

érvénytelennek nyilvánítja.
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Ellopták, majd visszaadták a Rákóczi-játékosok futballcipőit

Gól nélkül nincs győzelem...

SPORTHÍREK
Hibátlan a Fino
Hetedik mérkőzését is megnyerte a Fino Kaposvár együttese a
férfi röplabda NB I-ben. A somogyiak a Szolnokot fogadták a
városi sportcsarnokban, és magabiztosan győztek 3:0 arányban.

Csoda történt Kaposváron: megkerültek a Kaposvári
Rákóczi NB I-es labdarúgócsapatától ellopott futballcipők! Az ismeretlen elkövetők kétszer is meglátogatták
a Pécsi utcai stadiont, és másodjára, egy reklámszatyorba csomagolva letették a gyepre az eltulajdonított
tárgyak jelentős részét...

KKK-vereség Nyíregyházán
Negyedik vereségét könyvelhette el az NB I/A-csoportos férfi
kosárlabda-bajnokságban a Nyíregyháza otthonában alulmaradó
Kaposvári KK együttese. A végig vezető szabolcsiak 79:69 arányban bizonyultak jobbnak. A KKK szombaton 18 órától, hazai
pályán rangadót játszik a pécsiekkel.

Úgy látszik, valóban igaz a mondás, miszerint a tettes visszatér a bűn
elkövetésének helyszínére... A Rákóczi első csapatának öltözőjébe
másfél hete törtek be, és mintegy félmillió forint értékben főként futballcipőket vittek el. Az ismeretlen elkövetők két nappal később szinte
mindent visszavittek a pályára, amit előzőleg elloptak. A cipőket egy
szatyorba téve találták meg a stadion küzdőterén...
- A történteknek akkora visszhangja volt a helyi és az országos médiában, hogy az elkövetők minden bizonnyal úgy gondolták, hogy nem
tudják értékesíteni az ellopott cipőket - fogalmazott Illés János ügyvezető. - Természetesen örülünk annak, hogy a játékosaink visszakapták
az értékeiket, de mindenképpen szeretnénk a végére járni a dolognak,
így a feljelentést nem vonjuk vissza.
A váratlan fejleményeknek talán a csapat házi gólkirálya, Milan Peric
örült a legjobban...
- Nagy szerencse, hogy meglett a cipőm, el sem hiszem, hogy visszahozták. Fontos nekem, hiszen a monogramom is ott van rajta – mondta
a szerb támadó. – Nagyon összenőttünk, és már tizenegy gólt szereztem
vele ebben a szezonban.
A legutóbbi fordulóban azonban nem működtek a góllövőcipők: a Vasas
elleni 0-0 a Rákóczi kilencedik döntetlenje volt az őszi idényben, így
az együttes a kiesést jelentő 15. helyről várja a szombati, zalaegerszegi
folytatást.
-f-

Megvan az első!
Megszerezte első győzelmét a Kaposvári Vízilabda Klub együttese az élvonalban. A somogyiak nagyszerű hajrával verték meg az
OSC-t 8:7 arányban a városi fürdőben.

Jubileumi emlékverseny az uszodában
Jubileumot ünnepeltek a kaposvári városi fürdőben: immár harmincadik alkalommal rendezték meg az Adorján József úszó
emlékversenyt. A nagy múltú viadalon 11 egyesület mintegy 200
sportolója vett részt. A csapatversenyt a dombóváriak nyerték meg
a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola és a rendező Középületkivitelező Adorján SE előtt.

Az Eötvösé a Kapos Kupa
Fordult a kocka: a tavalyi évvel ellentétben az idén az Eötvös
nyerte meg büntetőkkel a 14. Kapos Kupa futballtornát a nagy
rivális Építőipari ellen. A bronzérmet a Munkácsy szerezte meg a
Táncsics előtt. A küzdelemsorozatra kilenc kaposvári középiskola
nevezett, és a nem igazolt játékosok játszották a főszerepet.

Milan Peric góllövőcipői ezúttal nem segítettek a Rákóczin

Szakképzett edzőkkel hosszú távú építkezébe fogott a Kapos Dynamic SE

A szinkronúszás
hazai bázisa lehet Kaposvár
Először rendeztek hivatalos szinkronúszó versenyt a somogyi megyeszékhelyen. A
Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő 25 méteres medencéjében a tapasztalt sportolók
mellett kezdők és középhaladók is vízbe szálltak. A szervező Kapos Dynamic Sport
és Szabadidő Egyesület vezetői szerint ez egy igen sokoldalú sportág, folyamatosan fejleszti a gyermekek képességeit.
- Az egyesületünk anyagi és szakmai vonalon
is megerősödött, így éretté váltunk arra, hogy
versenyt is szervezhessünk - mondta lapunknak
a Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület
elnöke, Kárpáti Anikó. - Ebben a sportágban az a
jó, hogy nagyon sokoldalú, fejleszti a gyermekek
képességeit. Ahhoz, hogy a vízben kűröket bemutassanak, komoly szárazföldi edzéseket kell végezni. A fizikai képességek mellett a mentális képességek is erősödnek: amikor például nyolc lánynak
századmásodperc-pontosan együtt kell dolgozni,
az nagyfokú koncentrációt igényel. Ezáltal pedig a
tanulási képességek is rendkívül jól fejlődnek.
Az egyesület szinkronúszó szakosztályában egyébként ötvenen sportolnak rendszeresen. A rendezvényen a kezdő és középhaladó szinkronúszók is
bemutatkozási lehetőséget kaptak. Akik pedig már
versenyszerűen űzik a sportágat, éles helyzetben készülhettek a Magyar Köztársaság Kupa küzdelmeire.

Nyolc egyesület száz sportolója szállt vízbe: a kaposváriak mellett többek között soproni, pécsi, miskolci
és budapesti szinkronúszókat is láthattunk.
- Mindenképpen fontos minden vidéki egyesület,
a tömegbázist növelni kell ahhoz, hogy a sportág elkezdjen eredményeket felmutatni - mondta
a helyszínen a Magyar Szinkronúszó Szövetség
főtitkára, Szimandl László. - Azt gondolom, hogy
Kaposvár annyiban különbözik más vidéki egyesülettől, hogy megtalálták a kulcsot: tudják, hogy
csak felkészült edzőkkel lehet eredményt elérni, és
hosszú távú építkezésbe kezdtek. A gyerekek, akik
elkezdik, nehezen hagyják abba a szinkronúszást,
nagyon élvezik. Én hiszek benne, hogy 20-25 év
múlva Magyarországon ez sikersportággá fog előrelépni.
A sportág egyre ismertebb hazánkban, és két versenyző is esélyes a londoni olimpiai részvételre.
-o-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat útján
értékesíteni kívánja a Kaposvár – Toponáron levő 13723/3 hrsz-ú vásártér
megnevezésű ingatlanát 23.263.500 Ft+áfa vételáron.
A részletes pályázati kiírás átvehető a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási és
marketing igazgatóságán, illetve megtekinthető a város honlapján
(www.kaposvar.hu).
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. november 18-án 10.00 óráig.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázatot indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

Naponta friss hírekkel:

Ismét pályán a megyei
kosárlabda-bajnokság csapatai
A több hónapos pihenő
után útjára indult a labda
a Somogy megyei férfi
kosárlab da - bajnokság ban. Az új szezonra 11
csapat nevezett, és már
a nyitó forduló több érdekes összecsapást hozott.
A bajnokesélyesek magabiztos győzelemmel
mutatkoztak be, a Henger
- Tamási derbi sorsa viszont csak a hosszabbításban dőlt el.
A mezőny egyik újonca ebben
a szezonban a tamási együttes,
Tolnában ugyanis nincs megyei
bajnokság ebben a sportágban. A
Henger játékosai az esélytelenek
nyugalmával készültek ellenük,
a két csapat találkozója mégis
izgalmasan alakult. A Tamási már
zsebben érezhette a győzelmet,
de a Henger döntetlenre mentette
az állást, így következett a hoszszabbítás. Itt már a nagyot küzdő
kaposváriak voltak a jobbak, akik
végül hét ponttal nyertek.
A nyitó fordulóban a bajnok
Tüskevár több mint ötven ponttal
nyert a Volga ellen, a bajnokesélyes Mágusok pedig 97 pontot
dobott, és mindössze 19-et kapott
a sportiskolások elleni mérkőzésen. Az idei bronzérmes MelóDiák két ponttal kapott ki az újonc
Zrínyitől, a Somogyjád viszont
hazai környezetben simán verte
első ellenfelét.
A bajnokság második fordulójában
minden együttes hozta a papírformát, a legszorosabb találkozón is
14 pont alakult ki a felek között
a lefújáskor. A Zrínyi könnyedén
győzött a megfiatalodott sportiskolások ellen, a Mágusok szintén
simán nyert a Volgával szemben.

A Henger örökifjú legénysége két győzelemmel kezdte a bajnokságot

A rutinos Henger jó kezdésének
köszönhetően a meccs végéig
megőrizte előnyét az ATM-VTP
ellen. A Meló-Diák KK meglepetésre második találkozóján is vere-

séget szenvedett, ezúttal a vendég
Nagyatád tudott győzni ellenük.
A pontvadászat november 12-én
folytatódik.
(o)

www.kaposextra.hu
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A Kapos Televízió műsora
November 7., hétfő
08.00 Képújság
09.00 Korzó ism.
17.30 ZTE - Kaposvári Rákóczi labdarúgó-mérkőzés ism.
18.45 Somogyban készül
19.00 Kapospont – a Kapos Televízió hírműsora
19.20 Kapos Sport
19.30 Utazás a Balaton körül - A munkásosztály
pihenője 14. rész

November 8., kedd
08.00
17.30
18.45
19.00
19.20
19.30

Képújság
Korzó ism.
Somogyban készül
Kapospont – a Kapos Televízió hírműsora
Kapos Sport
Mindenkinek Jár az Unalom - stand up
comedy a Kapos Televízióban 19. rész

November 9., szerda
08.00
17.30
18.45
19.00
19.20
19.30

Képújság
Korzó ism.
Somogyban készül
Kapospont – a Kapos Televízió hírműsora
Kapos Sport
Géniusz – kulturális magazinműsor

November 10., csütörtök
08.00 Városi közgyűlés – élő közvetítés a kaposvári városházáról
17.30 BITT Kaposvár - Békéscsaba NB I-es női
röplabdamérkőzés
18.45 Somogyban készül
19.00 Kapospont – a Kapos Televízió hírműsora
19.20 Kapos Sport

19.30 Corso Pódium – ism.

November 11., péntek
08.00 Képújság
09.00 Korzó - magazin mindenkinek
17.30 Utazás a Balaton körül - A munkásosztály
pihenője 14. rész ism.
18.00 Géniusz ism.
18.30 Balatoni programajánló
18.45 Somogyban készül
19.00 Kapospont – a Kapos Televízió hírműsora
19.20 Kapos Sport
19.30 Mindenkinek Jár az Unalom - ism.

November 12., szombat
09.00 Képújság
17.30 Corso Pódium – a Kapos Televízió és a Corso
Bevásárlóközpont közös vetélkedője soksok nyereménnyel, sztárfellépővel ism.
18.00 Korzó ism.
19.00 Heti hírösszefoglaló
02.00 Képújság

A Lorántffy Zsuzsanna Református
Általános Iskola és Gimnázium
(Kaposvár, Szent Imre u. 14/D.
OM: 033981)
szülői értekezletet és nyílt napot tart a
gimnáziumi tagozat iránt érdeklődő
szülőknek és diákoknak.

Kaposvári, korszerű, tágas, 52 m 2-es téglalakás eladó. Ár: 11,95 M Ft. Belvárosi, II. em,
kis rezsivel. Tel: 06/20/327-4407.

További tájékoztatás:
82/511-487
Honlap:
www.lorantffy-kaposvar.sulinet.hu
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Vegyes
Egyedi készítésű patchwork ajándékok,
takarók, táskák, képek eladók a készítőtől.
Tel: 06/30/491-4897.
1,8 m széles, kombinált szekrény sürgősen
eladó. Tel: 30/524-7223.
Antik könyvet, kéziratot, Arany bibliát vennék. Tel: 30/488-9616.
Bramac Mediterrán betoncserép, 1030 db
eladó. Érd: +36/20/257-3330.

Hegedű, tokkal, vonóval eladó. Telefon:
20/562-8290.

38 m2-es, belvárosi, gázos, erkélyes, berendezett lakás kiadó. 30.000 Ft + rezsi. Telefon:
30/492-8085.

Kaposvár, Kossuth L. u. elején a Főnix
Butik helyisége, méltányos áron kiadó. Tel:
82/316-207, 30/9423-576.

Sürgősen, áron alul eladó 230 m 2-es családi
ház, extrákkal. Ár: 14,2 M Ft. Kaposvártól 5
km. 30/396-9866.

Hosszú távra keresek 1 szoba-összkomfortos, üres lakást a szolgáltatóház közelében,
albérletbe. 06/70/500-5979.

Kaposváron 70 m 2-es, felújított családi ház,
650 m 2 telken eladó. Ár: 14,2 M Ft. Telefon:
30/396-9866.

Állás

Építési telek eladó Somogyaszalóban, 2170
m 2 + 500 m 2 előkert, közművek a telek előtt,
csatorna a telken. Ár: 2,5 M Ft. Telefon:
30/310-3997.
Pécs, Kertvárosban, a Lahti utcában, 4 emeletes, felújított, szigetelt társasház magasföldszintjén, 2 szobás, erkélyes, teljesen felújított, TEHERMENTES lakás eladó vagy
hasonló kaposvárira cserélhető első emeletig. Ár: megegyezés szerint. Érdeklődni:
20/518-1392.
Kaposváron összközműves építési telek
eladó. Ir.ár: 1,9 M Ft. Tel: 70/379-0853.
Eladó kaposhomoki, 3,5 szobás, gázos családi ház a főúton vagy elcserélhető 1,5-2
szobás, erkélyes, kaposvári lakásra. Ár: 6,5
M Ft. Tel: 06/20/231-5747.
Honvéd u.-ban 2,5 lakás eladó. Érdeklődni:
20/936-7610.
Kaposváron, a Tesconál 2 szobás, erkélyes
lakás eladó. Ir.ár: 5,5 M Ft. 30/631-6204.
Kaposvár, Zaranyi ltp-en 2,5 szobás, 4.
emeleti, felújított lakás eladó. 30/828-4468.
Magyaregresen felújításra szoruló parasztház eladó. Ár: 1,5 M Ft, készpénz + 600 ezer
részletben. Érd: +36/20/257-3330.
Donneri városrészben 220 m 2 hasznos lapterületű, részben igényesen felújított családi
ház eladó. Ár: 8,5 M Ft. Készpénz + 3,9 M Ft
részletben. Érd: +36/20/257-3330.
3,2 M Ft-ért Kaposvár, Kereszt utcai, udvari, gázkonvektoros, 30 m 2-es lakás eladó.
30/205-1403, goldaudit@freemail.hu.
Töröcskei kertbarát telek eladó. Ir.ár: 1 M
Ft. Jó megközelítés, víz, villany a telek előtt.
30/205-1403, goldaudit@freemail.hu.
Kaposváron 58 m 2-es, sorházi téglalakás,
garázzsal eladó. Tel: 06/30/8470-196.
Toponáron közműves építési telek, a
Kodolányi J. utcában eladó. Ir.ár: 4,8 M Ft.
Tel: 06/20/289-1318.
Rómahegyalján 2 szobás, cirkófűtéses ház,
garázzsal eladó, nagyobbra cserélhető. 10,5
M Ft. Tel: 70/5044-530.
Kaposvár belvárosában 22 m 2-es garázs,
zárt udvarban eladó. 2 M Ft. 30/9365-640.

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

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

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.

BABIRÁD KFT.
CSIRKEBOLTJAI

VÁRJÁK ÖNT A

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A TERMELŐTŐL!

CSIRKEBOLT
K ap o s v á r , N agy p i a c

Ú J H E LY E N ,
a Baross G. utcai bejáratnál
(a csavarbolt mellett)

Nyitva: kedd és péntek: 6.30-16.30,
szerda és csütörtök: 6.30-14.00,
szombat: 6.30-tól a készlet erejéig.

CSIRKEBOLT

Kaposvár, Tallián Gyula u. 1.

Nyitva: k-p: 730-1530
sz: 8 00-12 00.
Mindkét boltunkban változatlanul kedvező
árakkal várjuk kedves vásárlóinkat.

BABIRÁD
Termelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Mágocs, Hu 309

Üdülési utalványt vásárolok. 30/434-1101.

Kaposváron, Elit irodaházban, Bajcsy utcában, irodák és egy 31 m 2-es üzlethelyiség
kiadó. +36/20/513-8032.

Kiasasszondi szőlőhegyben pince, présház
eladó. Tel: 06/30/5611-201, ir.ár: 1,5 M Ft.

Veszélyes

Egyedi, üvegfestett képek, ajándéktárgyak megvásárolhatók és megrendelhetők
Kaposváron www.cecameca.hu, telefon:
70/587-5393.

Sürgősen keresek kaposvári panellakást
ügyfelemnek! 70/9494-595.

Nagyméretű (4-5, külön bejáratú helyiséggel), összkomfortos lakást bérelnék, hoszszú távra. 82/312-278, 30/205-1403, lechner.
zsuzsa@compass-youth.org.

Kaposvár, Komárom u.
82/311-088, 20/9843-861.

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

Szobakerékpár és sózó teknő eladó. Tel:
30/639-0242.

Eladó 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, hőmenynyiségmérős, szigetelt lakás Füredi csomópontnál. 20/919-9523.

Síléckölcsönzés, szerviz,
adásvétel. Balassa Bt.

Nyílt nap diákoknak:
2011. november 11-én 7.30 – 12.00 óráig.

Kiadó

A Töröcskei tónál hétvégi ház, teljes berendezéssel, gyümölcsössel és parkkal eladó.
Tel: 06/30/504-0468, 82/417-492.

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

fák kivágása.

Ingatlan
Kaposvári, cirkós lakást keresek 2. emeletig! Max: 12,5 M Ft-ig! 70/9494-501.

Szolgáltatás

Szülői értekezlet:
2011. november 10-én 17.30 óra

November 13., vasárnap
08.00 Képújság
16.00 A Szentmise örömhíre - közvetítés a Szent
Margit templomból felvételről, celebrálja:
Rumszauer Miklós
17.30 Géniusz ism.
18.00 Heti sportösszefoglaló
19.00 Kapospont – a Kapos Televízió hírműsora
19.20 Kapos Sport
19.30 Kaposvári Rákóczi - Paks – labdarúgó-mérkőzés ism.
24.00 Kapos Krónika, éjszakai magazin:
Kapospont, Kapos Sport.

Mindennap 08.00-tól képújság, 23.00-tól éjszakai ismétlés

apróhirdetések

Kedves
Szülők,
Nyolcadikos
Diákok!

REDŐNYMESTER

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

24 karátos
arany kezelés

11
7. .

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

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

Árufuvarozás, költöztetés
olcsón, nagy autóval.

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

Feloldották
a tűzgyújtási
tilalmat
A Vidékfejlesztési Minisztérium október 24-i hatállyal
feloldotta az országos tűzgyújtási tilalmat az erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belüli területre
– tájékoztatták lapunkat. Az
erdőkben továbbra is csak a
kijelölt és kiépített tűzrakó
helyeken, szélcsendes időben
szabad tüzet gyújtani, amit
tilos felügyelet nélkül hagyni,
távozás előtt pedig mindig el
kell oltani. A tárca felhívja a
telektulajdonosok figyelmét,
hogy az avar- és gazégetésnél
fokozott figyelemmel járjanak
el, mert a gyorsan terjedő tűz
könnyen elérheti az erdőket,
illetve a lakott területeket.

www.munkaforever.hu - Az álláskeresők
kezdőlapja!
Számítógép ismerettel rendelkező, 1 fő, női
alkalmazottat, irodai munkára felveszek.
Tel: 06/20/9844-719.

A

VIDEOTON
karbantartó
műszerészt

keres Kaposvárra automatizált
gyártósorok üzemeltetésére.
Feltétel a műszaki végzettség
és az elektromos hibák feltárásában való jártasság.
Előny a nyomdaipari tapasztalat (tamponbélyegzés).
Jelentkezés önéletrajzzal:
budai.monika@vtep.videoton.hu,
fax: 82/502-190,
információ:
tel.: 82/502-124, 82/502-118.

Autó
Renault R4 eladó. Ir.ár: 65.000 Ft. Telefon:
30/876-8609.43-7067felkészítést

Oktatás
Angol nyelvtanítást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel: 06/30/643-7067.
Francia nyelv tanítását, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel: 06/30/491-4897.
Általános iskolások angol oktatását vállalom
Kaposváron, csütörtökön, pénteken telefon:
30/905-0336, 15-20-óráig.7067felkészítést

Kapos Extra • Független közérdekű és kereskedelmi hetilap • Megjelenik és terjesztésre kerül minden héten csütörtökön
• Terjesztési terület: Kaposvár, Kaposfüred, Toponár, Töröcske, Zselic kertváros, Csököly, Hőgyész, Kaposmérő,
Osztopán, Alsóbogát, Baté, Bárdudvarnok, Böhönye, Csoma, Csombárd, Döbrököz, Gölle, Igal, Kadarkút, Kisbajom,
Kocsola, Mike, Mosdós, Nagyberki, Polány, Simonfa, Szabadi, Szakcs, Szenna, Taszár, Vásárosdombó, Zselickisfalud • Példányszám: 39.000 • Alapította: Schenk
János • Szerkesztőség-vezető: M. Schenk Tünde • Lapszerkesztő: Springmann Andrea • Korrektúra: Vámi Anita • Hirdetési referensek: Horváth Kálmán, Vámi Anita,
Várvizi Tamás • Tördelés: Vuncs Rita • Kiadja a Zselici Forrás Kft. • Felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kapos Extra, 7400 Kaposvár,
Kossuth L. utca 6. • Telefon: 82/526-711, fax: 82/526-296. • E-mail: extra@kaposextra.hu • internet: www.kaposextra.hu • Nyomda: Pannon Lapok Társasága Nyomdai
Központ • Terjesztés: Flyerpress Kft. • ISSN 526615. • Lapzárta: a megjelenés hetében hétfőn 14 óra • Kérés nélkül beküldött kéziratot, fotót nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza • A hirdetésekben közöltekért a hirdető vállalja a felelősséget.

KAPOS EXTRA

Naponta friss hírekkel:

www.kaposextra.hu

8.

2011. november 4.

KAPOS EXTRA

ZORÁN
KÖRTÁNC •
KÓLÓ

LEMEZBEMUTATÓ TURNÉ 2011
Sipeki Zoltán
Kovács Péter Kovax

SZŐNYEGÁRUHÁZ
Kaposvár, Baross G. u. 8-10.
Tel/fax: 82/511-015

Óvári Éva
Kabelács Rita
Péter Barbara

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

BOLOND idő, BoLOND ÁRAK?
Őszi laminált padló vásár
6 mm-es
990 Ft/m2-től
7 mm-es
1290 Ft/m2-től
8 mm-es
1390 Ft/m2-től
Polifoam és szegélyek féláron. Akciónk a készlet erejéig tart!

10-50%
Függönyök
darabszőnyegek 10-30%

2011. november 21. 19.00 óra
Szivárvány Kultúrpalota
Noszlopy G. u. 5-7

kedvezménnyel, teljes szín- és méretválasztékkal kaphatók!

A megye legnagyobb választéka és legjobb árai!
KAPOSVÁRON INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

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
Kaposváron,
Németh István fasor 7.
Helyőrségi Klub,

november 9-én,
szerdán 8-15 óráig

NÕI, FÉRFI-,
GYEREKCIPÕK,
CSIZMÁK
nagy választékban
kaphatók!
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