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A városi kétkerekűeket egész évben használhatjuk, már néhány ezer forintért

Járjunk mi is
két keréken!
Európában is egyedülálló
közbringa rendszer indult el
Kaposváron, amelyet a tesztüzem után immár a nagyközönség is kipróbálhat. A
jelenleg négy állomással,
26 kerékpárral és 6 rollerrel rendelkező Kaposvári
tekergő nevet viselő rendszer különlegessége, hogy
a biciklik elektromos rásegítéssel működnek, és az
akkumulátorok akár mínusz
20 Celsius fokban is működőképesek.
Fotó: Varga Kata

– A Kaposvári tekergő jól illeszkedik a „Zöld
város” programhoz, hiszen a személygépkocsik helyett a kétkerekűek használatára
ösztönzi az embereket – mondta Borhi
Zsombor. Az alpolgármester hozzátette azt
is: természetesen ez akkor lesz valódi
alternatíva, ha további állomásokat építenek ki, és újabb kerékpárok, illetve rollerek
állnak majd a kaposváriak és az ideérkezők
rendelkezésére. Jelenleg a Kossuth téren,

a Honvéd utcai Szolgáltatóháznál, a sportcsarnoknál és a desedai Fekete István Látogatóközpontnál vannak állomások.
Azok, akik szeretnék használni ezeket a
kétkerekűeket, előzőleg a Tourinform Irodában vehetnek ehhez bérletet. A Kaposvár Kártya tulajdonosoknak nettó 3650
forintba, azoknak pedig, akik dolgozni vagy
tanulni járnak a megyeszékhelyre nettó
4500 forintba kerül az éves bérlet. Ezzel

együtt szerződésben kell vállalni, hogy
betartják a használati feltételeket. Az így
megvásárolt kártyákkal GPS jeladóval felszerelt, elektromos rollert és kerékpárt
egyaránt lehet kölcsönözni, egyszerre fél
órára, ingyenesen. Ezt követően már folyamatosan vonnak le a kártyán lévő összegből. Az akkumulátorok mintegy 70 kilométert bírnak ki egy töltéssel.
Vörös Ferenctől, a Public Bike System Hun-

gary Kft. projekt menedzserétől megtudtuk
azt is, hogy a járgányokat a későbbiekben
a turisták is kölcsönözhetik majd, nekik
három óra nettó 500 forintba kerül, emellett
15 ezer forint kauciót is le kell tenniük. A
tervek között szerepel az is, hogy terminálokkal szerelik fel az állomásokat, így bárki,
előzetes bérletvásárlás nélkül használhatja
majd a kétkerekűeket.
VARGA KATA
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15 milliárd forint
érkezik Kaposvárra
Kaposvárnak csaknem 15 milliárd, a megyei jogú nagyvárosoknak összesen 388 milliárd forint jut a jövőben
településfejlesztésre.
(Folytatás a 2. oldalon)

Emlékezzünk elhunyt szeretteinkre!
Vasárnap mindenszentek, hétfőn
pedig halottak napja. Így ezekben
a napokban elhunyt szeretteinkre
emlékezünk, értük gyújtunk gyertyát.
A mindenszentek az üdvözült lelkek
emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel.
Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa
idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Egyetemes ünneppé
IV. Gergely pápa tette 844-ben.
A halottak napja eredetileg szintén
keresztény ünnep volt, az elhunyt,
de az üdvösséget még el nem nyert,
a tisztítótűzben lévő hívekért. Ezen a
napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és
felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak

napja fokozatosan vált a katolikus
egyház ünnepnapjából – általános,
felekezetektől független – az elhunytakról való megemlékezés napjává. A
két egymást követő ünnephez kötődő
szokások széles körben élnek a nem
katolikusok között is. A protestánsok régebben nem gyújtottak gyertyát, csak a reformáció emléknapján
október 31-én mentek ki a temetőbe, mindenszentekkor vagy halottak
napján nem. Mára a protestánsok is
kimennek november 1-jén és 2-án is
a sírkertekbe, és sokan gyertyát is
gyújtanak.
Október 30-tól november 3-ig változik
a gépjárművel való behajtás szabálya,
valamint a kaposvári temetők nyitvatartási rendje, erről lapunk 12. oldalán
olvashatnak.

Fotó: Varga Kata
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A rekultivációkkal a szeméthegyek helyét növényekkel borított dombok veszik át

Rekultiváció előtt

Rekultiváció után

Ne szeméthegyeket hagyjunk utódainkra!
Élhetőbb környezet, tisztább levegő, biztonság
a felszín alatti vizeknek. – Mindez annak a
rekultivációs programnak köszönhető, amelynek
keretében a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2013-ra 28 hulladéklerakót már visszaadott a természetnek, s amelynek
során idén újabb 52 felhagyott, környezetet csúfító lerakót rekultiválnak.
A Kaposmenti Hulladéklerakók Rekultivációs Program ugyanis 2015 őszétől folytatódik, az év végére
újabb lerakókat rekultiválnak két részprojektben. Az
egyik során 36 lerakót, míg a másikban 16-ot. Az
összesen 52 depóniának egy részét felszámolással
teljesen megszüntetik, többségüket azonban rekultiválják. A munkák során először tömörítik a felha-

gyott szemetet, majd korszerű szigetelő rétegekkel
fedik be, hogy megakadályozzák, hogy az esővíz
a talajba mossa a káros anyagokat. A rekultivációs munka utolsó fázisában földdel borítják be és
növényesítik a dombokat, így eltűnnek a csúnya tájsebek a térségekből, a szemétdombok helyét zöld
dombok veszik át. A rekultiváció így környezetvédő
funkciója mellett esztétikai értelemben is fontos a
területen élő több százezer ember számára.
A mintegy 11,7 milliárd forintos program 100 százalékos támogatással valósul meg, így az érintett
önkormányzatoknak nem kell anyagilag hozzájárulniuk a munkákhoz.
– Hatalmas jelentőségű ez a program, hiszen ezzel
véget vetünk a több évtizedes, rossz gyakorlatnak,

és nem szeméthegyeket, hanem tisztább, zöldebb
jövőt hagyunk gyermekeinkre – hangsúlyozta Borhi
Zsombor alpolgármester a hétfői projektnyitó rendezvényen.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programban,
a 61-es út mellett épült új, szigetelt hulladéklerakó térnek köszönhetően, végre bezárhatják, majd
rekultiválják a kaposvári Nádasdi utcai szeméttelep
egyetlen, még működő D0D1-es depóniáját. Évtizedeken keresztül hordták oda a városban keletkező
hulladékot, a szemétből mára hegyek nőttek, azonban rövidesen ezeket is zöld fű borítja majd.
A projekt (KEOP 2.3.0./2F/09-2010-0003) az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

15 milliárd
forint érkezik
Kaposvárra
(Folytatás az 1. oldalról)
Szita Károly, a Megyei
Jogú Városok Szövetségének elnökeként stratégai
együttműködési megállapodást írt alá erről Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszterrel.
A pénzből Kaposvár egyebek között szeretné a meglévő iparterületeket fejleszteni és újakat kialakítani, a
desedai strandot korszerűsíteni, az intézményeinket
energiatakarékossá tenni.
Az orvosi rendelők felújítása is folytatódhatna és
bővülne a kerékpárút hálózat is.
Szita Károly szerint még
nem volt olyan, hogy a
nagyvárosok
mondják
meg, milyen célra szeretnének forrást, s azt
meg is kapják. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy
Budapesten dőlt el, mire
lehet majd pályázni, de a
kormány most a településekre bízza a döntést. Az
elnök elmondta: a megyei
jogú városokban szinte
kivétel nélkül célként szerepel a megújuló energia
használata, az ipari parkok bővítése, a turisztikai
beruházások, valamint az
óvodák, bölcsődék fejlesztése.

Kaposvár, a modern város – A közlekedési központ megépítése
Tizenkétmilliárd forintból épül meg a Kaposvári Közlekedési Központ,
miután Szita Károly polgármester és Orbán Viktor miniszterelnök október elején aláírta a somogyi megyeszékhely jövőjét alapvetően meghatározó megállapodást. Most induló sorozatunkban a gazdasági fejlődést
és az életminőség javítását célzó beruházások közül a hivatalosan
intermodális csomópontnak nevezett központ terveit ismerhetik meg.
A Kaposvári Közlekedési Központ célja az, hogy a közösségi közlekedés
számára egy olyan csomópont épüljön ki, mely több közlekedési módozatot kapcsol össze, és ezáltal jelentősen lerövidüljön az átszállási idő. A
projekt során a vasúti, a helyi autóbusz, a helyközi autóbusz, az egyéni
gépkocsis, a kerékpáros, a gyalogos és a taxis közlekedési módokat kapcsoljuk össze, s ezzel legalább 15 ezer ember közlekedését könnyítjük
meg. Ők azok, akik a területre jellemző teljes, 35 ezer fős utasforgalomból
át is szállnak egyik eszközről a másikra – mondta lapunknak L. Balogh
Krisztina főépítész.
A fejlesztés révén megvalósul a vasút által ma kettévágott belvárosi és
donneri városrész újraegyesítése, továbbá jelentősen javul a belváros
településképe. A csomópontépítés hozzájárul a foglalkoztatás bővüléséhez közvetlen és közvetett módon egyaránt. Közvetlenül a projekt megvalósításának ideje alatt, közvetett módon pedig azáltal, hogy szolgálja a
régió versenyképességét, kereskedelmi és gazdasági funkciók erősödését, amely további munkahelyteremtéssel jár.
A városi főépítész felhívta a figyelmet arra is, hogy Kaposvár megyei
központként, valamint egyes közösségi funkciók tekintetében regionális
központként nemcsak a környék lakosságát szolgálja ki, hanem ellátást
biztosít a szomszédos kistérségeknek is – ezáltal az ott élők számára
magas színvonalon lesznek elérhetőek a különböző közlekedési módok,
mind az üzleti-gazdasági, mind a személyforgalom esetében.

Kaposvár vasútjáról – A roppant számú nép
hatalmas éljenzéssel fogadta az első mozdonyt
Kaposvár az 1870-es évek elején kapott vasutat, amikor megépült a duna-drávai (azaz a Bátaszék–Dombóvár–Kaposvár–Zákány) vonal. A megyeszékhely mellett 1871 áprilisában fogtak
hozzá az építkezéshez. Még épült a vasút, amikor a „Richárd” névre keresztelt, koszorúkkal
és zászlókkal borított első mozdony, 1872. március 25-én este 8 órakor befutott Kaposvárra,
ahol az összecsődült „roppant számú nép” hatalmas éljenzéssel fogadta. Néhány hónap
múlva, augusztus 14-én adták át a dombóvár-zákányi vonalszakaszt – tudtuk meg Nagy Zoltán
helytörténésztől.
1872-ben, a jelenlegi állomáshelyén az első indóház is felépült. Az új vonalon kezdetben
nagyon lassú volt a közlekedés, ám a nyolcvanas évek második felében a sínek cseréjével
és a hidak átalakításával elsőrangúvá fejlesztették az 1884-től már állami kézben lévő
duna-drávai vasutat. A város közlekedés földrajzi helyzete 1890-ben változott meg alapvetően, amikor a MÁV Kaposváron keresztül teremtette meg a vasúti összeköttetést Budapest és
az Adriai-tenger partján fekvő Fiume között. Ráadásul a somogyi helyiérdekű vasútvonalak is
Kaposvár központtal épültek ki a 19. század utolsó évtizedétől fogva. A világháború előtt öt
irányból már napi huszonnyolc vonat érkezett Kaposvárra, amelynek forgalma akkor Nagykanizsáét és Pécsét is megelőzte.
Egyre fontosabb lett a kaposvári állomás, így nagyobb indóházra volt szükség. Előbb azonban még a biztonságos összeköttetést is meg kellett teremteni a városközpont és a Donner
városrész között. Az erre szolgáló négynyílású közúti felüljárót 1898. november 5-én nyitották
meg. Addig a vasút válaszfalat képezett a Kapos folyó által némileg amúgy is elzárt déli
városrész és a városmag között, hiszen a szerelvények „tologatása” miatt sokszor lezárták a
donnervárosi átjárót.
Az új vasútállomást 1900 őszén adták át rendeltetésének, amely Pfaff Ferenc, a magyarországi vasúti épületek neves tervezőjének egyik legszínvonalasabb alkotása. A Kaposvárt is
érintő pályaszakaszt 1989-ben villamosították – emiatt lebontották a régi felüljárókat –, a
kilencvenes évek második felében pedig megindultak az InterCity-járatok.

Makett a hosszú távú fejlesztésről (Látványterv: COWI-Utiber Konzorcium)

A beruházás elemei

• Közúti felüljáró épül a Béla
király utcánál, hogy a vasúti
közlekedés a jövőben ne akadályozza a közúti
közlekedést. A külön szintű átjáró a cukorgyári
terület érintése nélkül a Hársfa utca folytatásaként épül. Az új közút tehát kapcsolatot biztosít
a Csik Ferenc sétány meghosszabbított szakasza, valamint a Béla király utca és a Hársfa
utca között.
• Új, 160 méteres, 7,5 méter széles gyalogos-kerékpáros aluljáró épül a Budai Nagy Antal utca
és a Csik Ferenc sétány között, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a belváros és a Donner
között.
• Az új gyalogos-kerékpáros felüljáró a jelenlegi
gyalogos felüljáró helyén biztosít közvetlen
kapcsolatot a vasúti peronokra és a buszpályaudvarra. A Petőfi tér - vasútvonal - Csik Ferenc
sétány felett áthúzódó 190 m hosszú felüljáró
köztérjellegű kapcsolatot biztosít a belváros
és a donneri városrész között. A függőleges
irányú közlekedést lépcső és lift biztosítja. A
hídon kerékpárút, gyalogút és utaselosztó sáv
is készül.

• A helyi és a helyközi busztársaságok számára együtt
üzemeltetett, közös peronon kialakított állások létesülnek, részben közvetlenül a vasúti
peron mellett, ezzel biztosítva a lehető leggyorsabb átszállást.
• A helyi, helyközi busztársaságok és a turistabuszok hosszú távú parkoltatására új parkoló
épül.
• A felvételi épület részleges felújítása és
átalakítása utasforgalmi központtá. Jelenleg
megvalósítás alatt áll az épület műemléki felújítása, valamint a kormányablak kialakítása.
Az épület földszintjén marad a központi váró,
a busztársaságok és a MÁV ügyfélforgalommal érintett helyiségei és az ötablakos, közös
kialakítású pénztár-információ. A felvételi épület keleti szárnyában a kormányablak kap
helyet két szinten és jelenlegi helyén marad
a posta.
• P+R parkoló épül a felvételi épület közelében, a
déli városrészből érkező utasok részére pedig
a Csik Ferenc sétány mellett, az aluljáró két
oldalán létesülnek további parkolók.
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E heti beszélgetőpartnerünk: dr. Kander Klára, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Radiológiai Osztály Mammográfiás Centrumának főorvosa

Európa népének döntő része
1945 óta békében él. Ez a –
„jaj, csak háború ne legyen”
–
törekvés,
sok problémát
a szőnyeg alá
sepert, mert a
béke mindenSchenk János
nél fontosabb.
Az iszlám népvándorlás most
felszínre is hozta ezeket a meg nem szűnt ellentéteket.
A macedón-szerb-magyar-horvát-szlovén határon lejátszódó jelenetek, az azokat kísérő kormánynyilatkozatok pontosan mutatják, hogy a béke törékeny dolog.
A legkülönösebb azonban mégis az, hogy – a magyarok kivételével – senki nem védekezik ez ellen az
erőszakos bevándorlás ellen. Kézzel fogható tettek
helyett mindenki össze-vissza beszél. A menekültek
özönlenek, lázadnak, kitörnek, követelőznek, a velük
szemben állók pedig tehetetlenek. Erővel sem tudják
megállítani a tömeget, hisz a katonakorú férfiak gyerekeket, asszonyokat tolnak maguk elé. Nem véletlenül mondta egy bajor rendőr, hogy ahelyett, hogy
rendőr módjára lépnének fel a határsértőkkel szemben, úgy kell viselkedniük, mint egy nőegyletnek.
Rendőri intézkedések helyett szörpöt és szendvicset
osztogatnak.
A legfőbb felelőssége ebben egy Nyugat-Európában
uralkodó média-csoportnak és egy hasonlóan gondolkodó politikai kisebbségnek van. A német politológusok ezt „berlini-klikk”-nek nevezik, mások „brüs�szeli-holland-luxemburgi”-nak. Ennek az erőszakos, a
médiát és az EU-t uraló társaságnak lett az áldozata
Merkel kancellár is. Akit egy palesztin kislánynak
kimondott igazsága tett sebezhetővé. Az igazat ugyanis a piszi-világban nem szabad csak úgy kimondani.
Merkelt addig támadták, míg feladta a CDU/CSU által
képviselt értékeket csak azért, hogy megfeleljen ennek
a klikknek. Hogy még jobb kislány legyen, szabályosan
behívta az iszlám menekülteket. Ezzel Németországot
szinte megoldhatatlan feladat elé állította. Olyan kihívás elé, amelyiknek a jövőjét egyelőre senki nem látja.
Bajorország november 1-ig adott haladékot Merkelnek
e meghívója visszavonására.
Magyarország miniszterelnöke is regényeket mesélhetne a nyugati – és hazai követőinek – média- és poltikai terrorrjáról. Az Orbán-kormány nemcsak kimondott, de meg is lépett dolgokat, amit ez a piszi-világ
megengedhetetlennek tart. Bevette az alkotmányba
a keresztény szót, nem engedte át számukra a
médiauralmat, a bankokat és a multikat kötelezte
a közös teherviselésre. A privatizálással, rezsicsökkentéssel még a piaci folyamatokba is beleszólt. És
meri nevén nevezi azt, amit néven kell nevezni. Mert
e nyugat-európai csapat számára olyan évezredes
értékek megbecsülése, mint a család, a haza, a haza
határainak védelme, a multi-kulti tagadása, halálos
bűnnek számítanak.
Vasárnaptól Lengyelország is belépett a szókimondók
közé. Az új lengyel vezetők még egy lépést sem tettek,
de ez a klikk máris rájuk sütötte a bélyeget, hogy antidemokraták, populisták, unió- és iszlám-ellenesek.
Vagyis nem méltók Európa megbecsülésére. Bíztató,
hogy Magyarországot sem tudták lenyelni. Lengyelország pedig nálunk négyszer nagyobb falat lesz.

Fotó: Róth-Balázsi Hunor

A pesti
gyors
Varsóba
érkezett

Éljünk a szűréssel!
Az emlőrák a leggyakoribb daganatos megbetegedés a nők
között. Magyarországon jóval többen halnak bele, mint Európa más
országaiban, igaz a tendencia az
utóbbi tíz évben javulni látszik.
Az időben felismert elváltozás
ma már jó eséllyel gyógyítható,
amelyben a szűrésnek komoly
szerepe van. Október a mellrák
elleni küzdelem hónapja, a betegségről, annak felismeréséről és a
kezelésekről dr. Kander Klárával
beszélgettünk.
Milyen folyamatok vezetnek a rosszindulatú daganat kialakulásához az
emlőben?
Erre pontos válasz nincs, azonban természetesen vannak bizonyos hajlamosító tényezők. Egyrészt az örökletes adottságok, itt manapság gyakran beszélünk
a BRCA gén hordozásról. Ezzel együtt
azonban tudjuk, hogy az életmód is
nagyban befolyásolja ennek kialakulását. Ilyenek a túlsúly, a dohányzás, a
gyakori alkoholfogyasztás, továbbá ha
valaki hosszan ki van téve hormonális
hatásnak. A külső behatások, tehát
a fogamzásgátlók szedése mellett ez
jelenthet belső okokat is. Tehát azok a
hölgyek is veszélyeztetettek, akiknél a
menses korán jelentkezik, illetve sokáig
kitart, azaz a változó kor kitolódik.
Sztárok esetében hallottunk arról,
hogy levetették a mellüket, mivel
genetikailag magas volt a kockázata az elváltozásnak. Érdemes-e
ezen elgondolkodniuk azon magyar
nőknek is, akiknek a családjában
többször is előfordult ez a betegség?
Ha valaki családjában egy ágon több
személynél is kialakult petefészek-daga-

nat vagy emlőrák – akár férfiágon is –
érdemes onkológushoz fordulni. Indokolt
esetben az orvos kérni fogja a genetikai
vizsgálatot. Ha itt valakiről bebizonyosodik, hogy hordozza a BRCA gént, akkor
rendkívül szoros MR és mammográfiás
kontrol alá vonják a pácienst, de nem
történik meg a kétoldali preventív emlőeltávolítás.
Hazánkban a nők körében az egyik
vezető halálozási ok az emlőrák. Az
európai országokhoz képest túlságosan gyakran követel áldozatokat
magának ez a betegség. Minek tudható ez be?
Nem gondolom, hogy a mi génszerkezetünk rosszabb, mint bármely más
országban lakó hölgyeké. Nem mindegy,
hogy milyen stádiumban vesszük észre
ezt az elváltozást, ugyanis ez nagymértékben befolyásolja a gyógyulási arányo-

45-65 éves korig,
kétévenként minden
hölgynek élnie kellene
az ingyenes szűréssel.
kat. Itt szeretném felhívni a figyelmet az
emlőszűrésre, amely mindenki számára
ingyenesen elérhető. Ha alacsonyabb
stádiumban vesszük észre az emlődaganatot, akkor a kezelés jóval egyszerűbb,
gyorsabb és hatékonyabb. Ha valaki egy
nagyobb, akár szabad szemmel is látható daganattal érkezik, a betegnek és az
orvosnak is jóval többet kell küzdenie
azért, hogy az érintett visszatérhessen
a normális kerékvágásba.
Mikor kell elkezdeni a szűrővizsgálatok sorát?

45-65 éves korig, kétévenként minden
hölgynek élnie kellene az ingyenes szűréssel. Természetesen beutalóval ennél
előbb és később is lehet jönni, ezt 40
éves kortól már mindenkinek ajánlom.
Gyakori tévképzet, hogy a szoptatás
megvéd a mellráktól. Valóban ritkábban
alakul ki ez a betegség azon hölgyeknél, akik sokáig szoptattak, ellenben a
30-as éveik végén vagy annál később
először szülő nőknek oda kell figyelniük
a szoptatás ideje alatt esetlegesen
kialakuló csomóra a mellükben. Az
esetek nagy százalékában ez csupán
duzzadt tejmirigy, de ha nem múlik el,
mindenképpen mutassák meg szakembernek, mert ezen nők esetében
viszonylag gyakori a rosszindulatú elváltozás.
Mi az, amire oda kell figyelniük a
hölgyeknek ahhoz, hogy megelőzzék a súlyos lefolyású betegséget?
Mikor forduljanak orvoshoz?
Ismerjük a saját testünket, és ha elváltozást tapasztalunk – jelen esetben
a mellünkben –, arra oda kell figyelni.
Már az interneten is tájékozódhatunk
arról, hogyan végezzük el az önvizsgálatot. Emellett vannak olyanok, akiknek
kamasz koruk óta erősen mirigyes a
mellük, nekik ezt nehezebb észrevenni, így érdemes gyakrabban vizsgálatra
járni.
A férfiaknak is kell-e tartaniuk a
mellrák kialakulásától?
Sokan nem tudják, de férfiaknál is előfordul ez a betegség, bár jóval ritkábban,
mint a nők esetében. Így azoknak az idősebb uraknak is ajánlatos szakorvoshoz
fordulni, akik elváltozást tapasztalnak a
mellükben, főként ha a családban előfordult daganatos megbetegedés.
VARGA KATA

Negyedik alkalommal ítélték oda a Szabadságért Kaposvár Emlékérmet
A Magyar Vidék Országos ’56-os Szervezet Somogy Megyei Szervezete kapta
idén a Szabadságért Kaposvár Emlékérmet. Az október 23-a előestéjén tartott
ünnepi gálán a szervezet képviseletében
Göbölös Jenő és Beck József vette át
a kitüntetést a Szivárvány Kultúrpalotában.
Beck József

A Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség 1993-ban alakult meg Veszprémben, majd hamarosan a Somogy megyei
szervezet is létrejött. Célja az 1956-os
forradalom és szabadságharc szellemi
és erkölcsi örökségének fenntartása és
képviselete. Hagyományőrző tevékenységük mellett felkutatják azon személyeket,
akik a kommunista diktatúra ellen 1956ban tevékenyen felléptek, de azokat is,
akik részt vettek a forradalom leverésében, majd a megtorlásokban.
Szita Károly polgármester ünnepi beszédében kiemelte: – Az én generációm
számára 1956 fontos üzenet. Fontos
üzenet, mert számunkra 1956 1989-et
is jelenti. Nem véletlen, hogy október

23-a a rendszerváltáshoz legerősebben
kötődő ünnep, nem véletlen, hogy azon a
napon kiáltották ki a köztársaságot is, s
hogy az első szabad választásokon életre
hívott országgyűlés éppen 1956-ról alkotta első határozatát, rögzítve, hogy 1956
szabadságharca nélkül az 1990-es rendszerváltás sem lett volna lehetséges.
Göbölös Jenő
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13:00
14:30
16:00
18:00
19:00

A Rádió Most 91.2 műsora
Október 30. péntek
06:00
07:00
09:00
12:00
13:00
16:00
18:00
20:00

Reggeli infó
Naprakész
Lendületben
Szieszta
Itt és MOST
Délutáni infó
Kaposvári krónika
Tematikus zenei óra:
feketezene válogatás
21:00 A 90-es évek dalai

Október 31. szombat

07:00
09:00
10:30
12:00
13:00
17:00
18:00
20:00

Reggeli infó
Lendületben
Házi kedvenc
Szieszta
Itt és MOST
Rock-óra
Kaposvári krónika
Tematikus zenei óra:
feketezene válogatás
21:00 A 90-es évek dalai

November 1. vasárnap

07:00
09:00
11:00
12:00
13:00
14:30
16:00
18:00
20:00
21:00
06:00
07:00
09:00
12:00

Reggeli infó
Lendületben
Íz-Rájder
Szieszta
Itt és MOST
Vitál magazin
Délutáni infó
Kaposvári krónika
Zenék 2000-től napjainkig
A 90-es évek dalai

November 2. hétfő
Reggeli infó
Naprakész
Lendületben
Szieszta

Itt és MOST
Házi kedvenc ism.
Délutáni infó
Kaposvári krónika
Mutató – szolgáltató
magazinműsor
20:00 Zenék 2000-től napjainkig
21:00 A 90-es évek dalai

November 3. kedd

06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
12:00
13:00
16:00
16:10
18:00
20:00
21:00
06:00
07:00
09:00
12:00
13:00
16:00
18:00
20:00
21:00

Reggeli infó
Naprakész
Most megkérdezzük
Lendületben
Most megkérdezzük
Szieszta
Itt és MOST
Délutáni infó
Most megkérdezzük ism.
Kaposvári krónika
Zenék 2000-től napjainkig
A 90-es évek dalai

November 4. szerda
Reggeli infó
Naprakész
Lendületben
Szieszta
Itt és MOST
Rock-óra ism.
Kaposvári krónika
Tematikus zenei óra
A 90-es évek dalai

November 5. csütörtök
06:00
07:00
09:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
19:00

Reggeli infó
Naprakész
Lendületben
Szieszta
Itt és MOST
Húsz a csúcson: toplista
Délutáni infó
Kaposvári krónika
Mutató – szolgáltató
magazinműsor
20:00 Zenék 2000-től napjainkig
21:00 A 90-es évek dalai
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)
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Nagy Imrére emlékeztek

Gyógyír bajainkra

De jó a dió!
„Az isten patikája” mondták őseink a dióról, utalva
arra, hogy az anyatermészet csodálatos, gyógyító
és tápláló hatású terméssel lepte meg az embert.
És valóban, elég csak
ránéznünk egy diófára, s
azonnal látjuk a fenséges
mivoltát. A termetes törzs
tartja a szélesen elterülő
koronát, melyből az ölünkbe hullik a jótékony termés.
Lássuk, hogy mitől olyan
hasznos ez a növény! Először is kálciumot, foszfort,
káliumot, cinket, rezet,
mangánt,
magnéziumot,
vasat és szelént tartalmaz.
Magas az A-vitamin, B1-,
B6-, C- és K-vitamintartalma
is. Ezeknek köszönhetően
hatékony immunerősítő. A
dióbél nagyszerű forrása a
telítetlen zsírsavaknak és
néhány szem dió normalizál-

ja a koleszterinszintet, serkenti az emésztést. Különlegessége, hogy a dióbél
omega3 zsírsavat tartalmaz,
ami elengedhetetlen szervezetünk számára. Napi
5-6 szem dió elfogyasztása segít a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, javítja az érfalak
rugalmasságát. Jó hatása
van az idegrendszerre, táplálja és erősíti a legyengült
szervezetet és gazdag energiaforrás. A vegetáriánusok
olyan tápanyaghoz juthatnak
belőle, amelyeket az ember
hagyományosan állati táplálékból vehet fel. Mindemellett a diót még számos
dologra használhatjuk, a hajfestéstől a féregűzésen át a
pálinkafőzésig...

A rovat támogatója:
Fekete Gyöngyi természetgyógyász - természetes gyógymódok,
Apponyi Magánklinika
HIRDETÉS

MOZGÓSÍTÁS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
EMLŐSZŰRÉSRE
Kaposvár 45-65 éves női lakossága
számára mammográfiás szűrővizsgálat!
A mammográfiás szűrésre külön személyre
szóló meghívót kapnak a szűrésre jogosultak
az ÁNTSZ-től. A szűrővizsgálat térítésmentes.
A szűrésen való részvétel feltétele az
utolsó mammográfiás szűrés 2 évnél
régebben történő igénybevétele.
A szűrővizsgálat a legjobb módszer
az emlőrák korai felismerésére!
A szűrés helyszíne:
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
A szűrés időpontjai:
November
November
November
November
November
November
November
November
November

02.
03.
09.
10.
16.
17.
23.
24.
30.

14-15,30
14-15,30
14-15,30
14-15,30
14-15,30
14-15,30
14-15,30
14-15,30
14-15,30

Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár

XXIV. körzet: dr. Somogyi
XXIV. körzet: dr. Somogyi
XXIV. körzet: dr. Somogyi
XXIV. körzet: dr. Somogyi
XXIV. körzet: dr. Somogyi
XXV. körzet: dr. Krumpach
XXV. körzet: dr. Krumpach
XXV. körzet: dr. Krumpach
XXV. körzet: dr. Krumpach

Abban az esetben, ha az időpont önnek
nem felel meg vagy kérdése van, hívja
háziorvosát vagy a 82/501-375-ös számot.
Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében
éljen az emlőszűrés lehetőségével!
HIRDETÉS

Húszéves a Nagy Imre Társaság Somogy Megyei Szervezete. Ez alkalomból
emlékülést tartottak az elmúlt szerdán az Együd Árpád Kulturális Központban. Az előadások, képes és filmes visszaemlékezések után a társaság
tagjai megkoszorúzták a mártír miniszterelnök szobrát.

A megváltozott
munkaképességűeket is
várja a munkaerőpiac
Kaposváron tartották az elmúlt csütörtökön
az országos rehabilitációs állásbörze-sorozat megyei rendezvényét. A börzét a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedésének elősegítése érdekében szervezeték. A résztvevők segítséget kaphattak
az álláskereséshez, és megismerhették a
cégek álláskínálatát, melyet a kaposvári és
Kaposvár környéki álláskeresőknek hirdettek. A munkáltatók személyesen ismertették álláslehetőségeiket és beszélgettek el
a több mint 200 érdeklődővel.

A megemlékezésen Szita Károly beszédében hangsúlyozta, hogy az ő generációja
számára 1956 üzenete egybefonódik a
rendszerváltással. Nagy Imre szülővárosában pedig szeretettel kell ápolnunk a
mártír miniszterelnök emlékét. Kaposváron őrzi a nevét tér, emléktábla található
szülőháza falán, és itt áll az ország egyik
legkifejezőbb „Nagy Imre-szobra”.
– 1992-ben Magyarországon járt Borisz
Jelcin orosz elnök, aki bocsánatot kért a
szovjet csapatok 1956-os fellépéséért.
Néhány nappal később Nagy Erzsébet,
a mártír miniszterelnök lánya, továbbá
annak tisztelői megalakították a Nagy Imre
Társaságot, amely jelenleg mintegy négyszáz tagot számlál – mondta el lapunknak
Balahó Zoltán elnök.
A Nagy Imre Társaság megalakulását követően tíz, máig aktív tagszervezet jött létre,
köztük 1995. október 23-án a Somogy
megyei szervezet is, amely jelenleg 58
tagot számlál. – Elsődleges célunk, hogy
itt, a szülővárosban ápoljuk Nagy Imre
emlékét, ezért tudományos konferenciákat
és egyéb rendezvényeket is szervezünk –
fogalmazott Szántó László, a NIT Somogy
Megyei Szervezetének elnöke.
-vk-

– Szívesen alkalmazunk megváltozott munkaképességű embereket, több munkakörben is tudjuk foglakoztatni őket. 4-6 vagy
8 órás munkát is tudunk számukra kínálni,
alkalmazkodva a munkavállaló egészségügyi
állapotához – mondta Vekker Kata, a FINOFOOD Kft. munkaügyi referense.
A tapasztalatok a megváltozott munkaképességűek részéről a legtöbb helyen kedvezőek.
Bár a munkáltatók először kicsit tartanak a
rehabilitációban foglalkoztatott személyektől, hamar összecsiszolódnak és alkalmazkodnak egymáshoz.
Az eddigi gyakorlatról és a további feladatokról is egyeztettek a börze után azon
a szakmai konferencián, melyen egyebek
mellett a projekt országos eredményeiről is
számot adtak. A rendezvényt 13. alkalommal rendezte meg Kaposváron a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal.

Arany Rózsa-díjat
kapott Kaposvár
Kaposvár a dél-dunántúli régió
legvirágosabb városa. Múlt
héten vették át az önkormányzat munkatársai az erről szóló
Arany Rózsa-díjat Budapesten.
A somogyi megyeszékhely már
több mint két évtizede vesz
részt a Virágos Magyarországért versenyben. 2004-ben
elnyerte a település az Európai
Virágos Város elismerést is.
Kaposvár egyébként 2 millió
négyzetméter zöldfelülettel rendelkezik, s ebből 3500 négyzetméter virágosított.

Új elnöke van a
Fidesznek Somogyban
A Fidesz megyei választmánya
Gelencsér Attilát választotta
elnökének. Az eddigi elnök,
Jakó Gergely nem indult újra
a posztért. A pártszövetség
tisztújító ülésén döntöttek
az alelnökök és az Országos
Választmányba delegálandók
személyéről is. A titkos szavazás eredménye alapján Karvalics Ottó, Móring József Attila
és Witzmann Mihály megyei
választmányi alelnök lett,
míg dr. Mátrai Márta, Simon
Mihály, Mészáros Miklós és
Dulcz Zoltán a Fidesz Országos Választmányában képviseli a somogyi érdekeket.

Pálma
Pálma
Pálma
Pálma
Pálma
Ágnes
Ágnes
Ágnes
Ágnes

Fotó: Parrag Zsolt
HIRDETÉS

MINŐSÉGFEJLESZTÉS A SEGÍTŐK
SEGÍTÉSÉTŐL A SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSIG A
MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ÉS INTÉZMÉNYEIBEN
A „Minőségfejlesztés a segítők segítésétől a szociális
szolgáltatásnyújtásig a Magyar Pünkösdi Egyház és
intézményeiben” című, TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0006
azonosító számú projekt, az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az egyházi
fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése”
című konstrukciójának keretében, 100% támogatási
intenzitás mellett, az Európai Szociális Alap és a
Magyar Kormány által nyújtott vissza nem térítendő
támogatásból valósult meg.
A Magyar Pünkösdi Egyház, a Közösségi Misszió és a
Gordiusz Intézmény, mint fenntartók, a szociális intézményeik minőségfejlesztése érdekében együttműködési
megállapodást kötöttek egymással, tekintettel a szervezeti
sajátosságaikra, a változó jogszabályi elvárásokra, a szociális ellátások területi sajátosságaira, és az ellátotti igények
specializálódására. A projekt eredményeképpen 9 darab
új módszert vezettek be intézményeikben, 453 fő szakemberük vett részt
képzésben, illetve az intézményi
együttműködésből adódóan 10
együttműködési megállapodás
megkötésére került sor külső
fenntartókkal.
%()(.7(7e6$-g9ė%(
Európai Szociális
Alap
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TUDOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ! E CÍMMEL
RENDEZTEK KONFERENCIÁT A TUDÁS-PARK
PROJEKT KERETÉBEN 2015. OKTÓBER 22-ÉN

Konferenciát rendezett a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. a helyi vállalkozások és a Kaposvári Egyetem részvételével. A konferenciára a TÁMOP-4.2.1C-14/1/
KONV-2015-0008 kódszámú „Tudás-Park” projekt részeként került sor.

A konferencia célja kettős: egyrészt a fent jelzett projekt szakmai munkájának bemutatása
a részt vevők számára; másrészt a tudományos innováció gyakorlati hasznosságának
bemutatása gyakorlati tapasztalat(ok)on keresztül.
A konferenciát megnyitotta és köszöntőt mondott prof. dr. Szávai Ferenc, a Kaposvári
Egyetem rektora. Dr. Borbás Zoltán, a Kaposvári Egyetem kancellárja az egyetem regionális szerepéről tartott előadást, Szabó Zoltán, a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetője a város Tudás-Park projektben betöltött szerepéről és a kutatás-fejlesztés
európai uniós támogatási lehetőségeiről beszélt.
A konferencián bemutatkozott a Kaposvári Villamossági Gyár is, igazolva azt, hogy
Kaposváron magas színvonalú gépipari fejlesztések is történnek. Farkas Richárd, a KVGY
marketing és műszaki vezetője a 2014-ben, Kaposváron kifejlesztett madárvédelmi oszlopkapcsolót mutatta be, amely biztosítani tudja, hogy a nagyfeszültség ne okozzon kárt
az elektromos oszlopokra szálló madarakban. E fejlesztés eredményeként a Bükki Nemzeti Park területén több mint 200 db oszlopra szerelték már fel a KVGY fejlesztéseként elkészült
oszlopkapcsolót.
A konferencia keretében a külkereskedelmi lehetőségek és finanszírozásuk, valamint az ipar és
agrárium kapcsolata témában volt lehetőségük szekcióbeszélgetésre a résztvevőknek.

Igyunk jót, jól!
Lassacskán a szüreti időszak végére érünk,
vannak pincék, ahol már az újbor kóstolásán is túl vannak a borászok. Persze nem
csak ez idő tájt lehet és érdemes egy
palackkal kinyitni, hiszen egy üveg minőségi bor elfogyasztásához mindig lehet kiváló
alkalmat találni.
A fogyasztás mikéntje kinek-kinek az ízlése
szerint történhet, van, aki szürcsölgeti, van,
aki nyalogatja, kortyolgatja, s olyan is van,
aki gyorsan bedönti a bajusza alá, sőt olyan
is akad, aki egyenesen vedeli. Egy biztos,
annak, aki élvezni szeretné ezt a procedúrát,
érdemes néhány hasznos tanácsot megfogadnia, amiben Kurucz János, a Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesületének
elnöke volt segítségünkre. Lássuk hát pontokba szedve, melyek a helyes borkóstolás
alapvető szabályai:
1. A borospalack nyakát lezáró kapszulát
mindig vegyük le, ne azon át húzzuk ki
a dugót, mert így nem kerül forgács az
italba!
2. A dugó közepébe tekert bornyitóval távolítsuk el azt, majd illatoljuk meg! A jó bor
ismérve, hogy a kihúzott parafa dugónak
is kellemes illata van.
3. A fogyasztásra szánt bort legalább egy
órával a kitöltés előtt nyissuk ki, hogy
levegőzhessen!
4. Először mindig a házigazda tölt a saját

5.

6.

7.
8.

poharába, hogy az esetleges dugómaradványok az ő poharába kerüljenek!
Ne töltsük tele a borospoharakat, csak
félig, hogy mindenki kedve szerint illatolhassa, nézegethesse, fogyaszthassa! Ha
a pohárban meglötyögtetett bor lassan
folyik vissza az üvegen, akkor biztosan jó
minőségű, nem híg bort iszunk.
Bármennyire is kívánjuk, először csak
kicsit kortyoljunk a borból, hogy szokjuk
az ízét, majd jöhet egy nagyobb korty, ami
átjárja az ízlelőbimbókat.
Amennyiben többféle bort is iszunk egy
este során, ne szaladjon el velünk a ló,
vörösből 3-félénél többet ne kóstoljunk!
Az ajándékba kapott borokat soha ne
tegyük a szekrény tetejére, oda csak
az üres palack való! A bort meg kell
inni, mert a helytelen tárolás során csak megromlik,
ahelyett, hogy nemesedne. A nagy becsben tartott borainkat sötét,
hűvös helyen,
vízszin tesen
tároljuk,
s
félévente
f o r ga s suk meg
az üvegeket!
-saHIRDETÉS

Európai Szociális
Alap
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KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM
MÁR ÉRKEZNEK AZ ÚJ HULLADÉKGYŰJTŐ
EDÉNYEK A LAKOSSÁGHOZ
Rövidesen megkapják a háztartások azokat az új, szelektív hulladékgyűjtő
edényeket, illetve a komposztládákat, melyeket a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében osztanak ki a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 118 településén.
A Társulás településein nemsokára elindul a házhoz menő szelektív gyűjtés és a
házi komposztálás rendszere, melyhez a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében ingyenes szelektív gyűjtőedényeket és komposztládákat biztosítanak.
Trenyik Tamás, a területen közszolgáltatást végző cég, a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatott, hogy Kaposváron már folyamatban van
a kék színű gyűjtőedények szétosztása, és a tapasztalatok szerint a komposztáló ládákat is
örömmel elfogadja a lakosság. Az ügyvezető elmondta azt is, hogy a társulást alkotó többi
117 önkormányzat a napokban kapja meg azokat a kérdőíveket, amelyekkel felmérik, hogy
hány 1100, 700, illetve 110 literes, szelektív gyűjtőedényre és komposztládára van szükség
egy-egy adott településen. A kék színű, szelektív edények használata a közszolgáltatás
része lesz, ezáltal kötelező, ezekben kell majd gyűjteni a tiszta papír-, műanyag- és fémhulladékot. A komposztládák használata nem kötelező, ám rendkívül hasznos.
A visszajelzéseket követően a szolgáltató megkezdi az edények kiszállítását mind a 117
településre. Itt már az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk arról, hogy ezek minden
háztartáshoz eljussanak. Természetesen itt is megkapja a lakosság a szükséges tájékoztató anyagokat a szelektív gyűjtés módjáról és folyamatáról. Ezen kívül a Társulás minden
háztartása megkapja a Tiszta Lappal kiadványokat is, amelyekből minden szükséges információt megtudhatnak a szelektív gyűjtés előnyeiről, a nemrégiben átadott új hulladékkezelő
telepről és a hulladékudvarokról, a komposztálás előnyeiről és szabályairól is.
A szelektív gyűjtőjárművek már rajtra készen állnak a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. telephelyén. Az önkormányzatoknak
pedig ez év december 31-ig kell kiosztaniuk az új edényeket, és ezt követően, 2016 januárjában már mind a 118
településen megkezdődhet a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
További információk:
www.kaposmenti.hu

Kohéziós Alap
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KÖZÖS NEVELÉSI NEVEZŐN A RÉGIÓ –
A KÖZNEVELÉSI ÉS FELSŐOKTATÁSI
RENDSZER ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése állt a középpontjában annak
az együttműködésnek, amelyben a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem
közösen vett részt. A konzorcium vezetője a pécsi intézmény, de a szakmai munkában
egyenrangú részt vállalt a Kaposvári Egyetem. A projekt 2014 februárjában kezdődött és
idén októberben zárul. Az együttműködést összegző konferenciát Kaposváron tartották
szeptember utolsó hetében. A délelőtti plenáris program előadásait követő tapasztalatcserén hangszerkészítéssel, élménypedagógiai módszerekkel ismerkedhettek a résztvevők, állatterápiás bemutató részesei lehettek, valamint a kórház-pedagógiai munkába
nyerhettek betekintést a konferencia vendégei.
A projekt során számos eredményt értek el a szakemberek. A Kaposvári Egyetem munkatársai
megalakították a Pedagógusképző- és Felnőttképzési Központot, amely az egyetem valamennyi kara által gondozott pedagógus- és felnőttképzéseket koordinálja, illetve beiskolázási
és pályaorientációs feladatokat lát el. Igazodva a legfrissebb tapasztalatokhoz, új kapcsolati
hálózatokat építettek ki a szakmai partnerekkel, bevonva a piaci szereplőket is. Ami a gyakorlati részt illeti: szakirányú továbbképzéseket, tréningeket szerveztek az oktatók és a partnerek
számára a módszertani kultúra gazdagítása érdekében. A közel kétéves program során fontosnak ítélték a szakemberek, hogy a köznevelésben történő változásokat naprakészen követő
továbbképzési programokat dolgozzanak ki, ezeket szakmai fórumokon mutatták be, egyúttal
kikérték az érintettek véleményét.
Lényeges szempont volt, hogy „kitekintve” környezetünkből, más országok tapasztalatait is tudják ötvözni. Fontos megemlíteni, hogy a külföldi szakmai tanulmányutakon nemcsak az oktatók
és kutatók vettek részt, hanem az adminisztratív egyetemi dolgozók is. A nemzetközi konferenciákon mutatták be a folyamatban lévő kutatások legújabb eredményeit. Több jól használható
konferencia- és tanulmánykötet jelent meg, amelyek a pedagógusképzések és továbbképzések
oktatóit és hallgatóit segítő szakmai anyagokat tartalmaznak. Kerekasztal-beszélgetések során
egységesítették a konzorcium tagjainak eredményeit: a pedagógusképzéssel, továbbképzésekkel kapcsolatos köznevelési igényeket. A közös nevezőre hozott pedagógiai tapasztalatokat, a
kutatások eredményeit pedig a szakfolyóiratokban publikálták.
A projekt során erősödött a Kaposvári Egyetem és a régióban
működő köznevelési intézmények kapcsolata, sikeresebbé
vált az egyetemen folyó képzéseknek a köznevelési igényekhez történő illeszkedése, bővült a pedagógusképzésekben felhasználható szakmai kiadványok köre,
a Pedagógiai Kar oktatói pedig kutatásaikhoz,
eredményeik bemutatásához kaptak lehetőséget.
A program a „Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-DuEurópai Szociális
Alap
nántúl régióban” elnevezésű, TÁMOP4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 azonosító jelű
%()(.7(7e6$-g9ė%(
pályázat keretében valósult meg.
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Szakmát tanulnak a rabok a börtönben

Fotó: Róth-Balázsi Hunor

A legjobb épület a Galya-kilátó lett
a média építészeti díja versenyén

A kortárs magyar építészet legkiválóbb alkotásait
díjazta az Uránia Nemzeti Filmszínházban az ország
vezető nyomtatott és elektronikus médiájának képviselőiből álló zsűri, ahol a Galya-kilátó „Épület” kategóriában az abszolút győztes lett. A 2015 szeptemberében átadott létesítmény a MÉD közönségdíját is
elhozta „Épület” kategóriában.
A Média Építészeti Díjnak (MÉD) két kategóriája van:
épületek és tervek. A két kategóriában két díjért lehetett versenyezni. Az egyik elismerést a média képviselői
ítélik oda a legizgalmasabb alkotásnak, a másikat a
közönség döntötte el szavazás alapján.
Az immár 11. alkalommal megrendezett versenyre a
médiazsűri elé kerülő legjobb terveket és épületeket
egy háromtagú, nemzetközi szakmai előzsűri választotta ki a versenyen indult munkák közül. Az előzsűrizést
Indira van’t Klooster holland építész és újságíró vezette,
amelynek eredményeként 5 terv és 6 épület került a
döntőbe a díjra nevezett 84 épület és 60 terv közül.
Az előzsűri az értékelés során az építészeti kvalitások
mellett vizsgálta a munkák társadalmi és szociális
kontextusát és a koncepciót is.
Bardóczi Sándor a Galya-kilátóról elmondta, hogy „az
egész épület nagyon él abban a környezetben, amibe a

tervezői megálmodták”, illetve kiemelte azt az intelligens
humort, amely többek között jellemző az alkotás bivakszállásaira: „WC nincs, de Wi-Fi van.” Martinkó József az
épületet védő hálót – amely a fényviszonyok, az időjárás,
a látószögek változásától függően látványosan módosul – kedvelte a legjobban, míg Dúll Andrea véleménye
szerint a bivakszállások kerek ablakai és hobbitlakokra
hajazó ajtói nagyon izgalmasak és inspirálók. A látogatót
kíváncsivá teszik. Vajon mi lehet odabenn?
A médiazsűri elé kerülő 11 épület és terv közül a MÉD
„Épület” kategória győztese szintén a Galya-kilátó lett.
A közönségdíjas terv és épület kiválasztása 2 körös
szavazással történt. Az első körben az epiteszforum.hu
olvasói választották ki a legjobb 7 épületet és tervet az
interneten, amelyen a Galya-kilátó fölényes mennyiségű
szavazatot gyűjtött. A 2015-ös a MÉD közönségdíját
„Épület” kategóriában a Galya-kilátó nyerte, míg az Urániában összegyűlt közönség
személyes szavazatai alapján a „Terv” kategória díját
Csaba Zita ZarándokszálláA Péter hegyesén álló
sa kapta.
kilátó eredetileg 17
méter magas tetejére a
múltban egy belső, rozsdás csigalépcsőn lehetett feljutni, fent pedig
egy kevéssé impozáns
vasketrecből nézelődhetett a túrázó. A mintegy
80 millió forintból megvalósult felújítás során
a kilátót 13 méterrel
magasították meg, kívülre pedig két lépcsősor
került, az egyik a felfelé,
a másik a lefelé haladó
forgalomnak. A beléptetőkaput elhagyva 162
lépcsőfokot kell leküzdened. A közel 1000 méteres magasságban lévő
tetőteraszról
360°-os
panorámában gyönyörködhetsz.

Amit a Galyakilátóról tudni kell

Lezárult egy hároméves, uniós reintegrációs projekt az ország börtöneiben, így Kaposváron is.
A büntetés végrehajtási intézetben a
fogvatartottaknak speciális tréninget,
majd betanító képzést biztosítanak,
melynek során a szabad életben is
hasznosítható tudáshoz jutnak. Az
intézetben eddig összesen 211 fő
fogvatartottat vontak be a programba,
akik közül, többen már szabadultak.
Emellett két szakmaképzést is szerveztek, így eddig 18-an szereztek
térburkoló szakmát, és szintén 18-an
végeztek ingatlanfenntartó, karbantartó szakmaképzésen. Ugyanakkor
elkészült a fogvatartottak részére egy
oktatási terem, befejeződött a látogató fogadó helyiségek gyermekbaráttá
tétele, szakköri tevékenység keretében a fogvatartottak pedig sziklakertet készítettek.

Megszületett Pirner Alma kisfia
A rúdtáncbajnoknő október 20-án szülte meg kisfiát, aki az Alen
nevet kapta. A baba 3770 grammal és 56 centiméterrel jött a
világra, melyet édesanyja közölt a hivatalos oldalán. Gyermekét
majdnem egy héttel túlhordta, de minden gond nélkül megérkezett várva várt kisfia. A baba pont szülei házasságának első és
megismerkedésük második évfordulóján született. Alma földöntúli
mámorban úszik és a következőket posztolta hivatalos oldalára:
Pont 2 éve találkoztunk... a semmiből jöttél, váratlanul, amikor
nem is számítottam rád. Életem legnehezebb időszakában, amikor
azt hittem, már soha többé nem leszek szerelmes. Visszaadtad a
hitem benne, és rá egy évre a feleséged lettem. Mégegy évre rá
pedig megszületett ő, és család lettünk. Azt hiszem, ennél tökéletesebb ajándékot nem adhatnánk egymásnak. Az érzés, ami a
szívemben van, leírhatatlan.

Még négy Transformersmozi készül
Az átváltozó robotokról szóló népszerű filmsorozat a Hasbro játékszériájából nőtt ki. A vállalat egy szórakoztatóipari konferencián
jelentette be, hogy további négy folytatáson dolgoznak a Paramount
filmstúdióval, Michael Bay rendezővel és más partnerekkel. A Transformers negyedik epizódja, A kihalás kora tavaly került a mozikba,
és világszerte 1,1 milliárd dollárt keresett a pénztáraknál. Az ötödik
rész bemutatóját 2017-re tervezik. Az első négy filmet rendező Bay
az új filmet producerként gondozza, a rendezőt később választják
ki. A forgatás a jövő évben kezdődik, és az is bizonyos, hogy Mark
Wahlberg visszatér a produkcióban. A Paramount korábban közölte,
hogy létrehozzák a Transformers mozis univerzumát: a sorozat legnépszerűbb szereplői külön filmeket kapnak majd.
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„Realmente” Tour. Ez lett a koncertsorozat neve, amellyel a kubai nép kedvenc
zenekara, a Buena Vista méltó utódja, a
Habana Social Club érkezik hamarosan
Magyarországra is. Sokáig ment a találgatás, hogy az évtizedekig tartó Buena őrület
után vajon lesz-e egyáltalán, vagy melyik
lesz az az együttes, amely hivatalosan is
képviselheti a mindenki számára misztikus és utánozhatatlan kubai életérzést. A
válasz pedig: Habana Social Club. Rengeteg együttes szerettet volna kitörni és

A ritmus miattuk
van életben!

Kaposváron a nézők
mindössze egy alkalommal 2015. november
24-én 19 órai kezdettel
láthatják őket a Csiky
Gergely Színházban.
Jegyek kaphatók a helyszínen és a jegy.hu oldalon.
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megismertetnie magát a világgal, azonban
a kubai vezetés ezúttal egyszerűen választott. A legnépszerűbb formációnak adta
meg jogot, hogy utazzon. A Habana Social
Club szintén több évtizedes tapasztalattal
rendelkező együttes. Clemente Hechevarria az alapító,
egy olyan hangzásvilágot talált,
amellyel egyenesen az emberek
lelkét és szívét
célozta meg. A
régi, nagyszerű, mindenki
számára ismert
slágerek mellett
népszerű dalok
átdolgozásai és
természetesen
az általuk írt
zenék is hallhatóak lesznek ezen a felejthetetlen estén. Az együttesben egy-két
fiatal tag is van, de Clemente nyilatkozatai
egyértelműen igazolják, hogy ez egy tudatos és szuper döntés volt. „Amikor két
generáció zenészei dolgoznak össze,
és persze megértik egymást, abból
világslágerek születnek” – mondta az
együttes vezetője. Azt nagyon jól tudják az

együttes tagjai, hogy ha valami jól működik, akkor azon változtatni nem kell, de
„tökéletesíteni azonban lehet”, hangzott el a művészektől a mondat. A mostani
Realmente Tour ugyanis felér egy kubai
utazással. A zenészek mellett táncművé-

szek mutatják meg nekünk, hogy milyen
az igazi kubai hangulat, és emellett vetítések is segítenek nekünk abban, hogy ez az
este legyen az, amiről sokáig fogunk majd
beszélni, és hogy igazán átérezzük, mit
jelent a boldogság. Egy felejthetetlen este
lesz ez, ahol valóban szembesülhetünk
azzal, hogy mit jelent az a bizonyos kubai
életérzés. Páratlan…

ZSELICSZENTPÁLON IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett
a Telekom még
gyorsabb internetezést
nyújtó fejlesztése

2015 őszén megkezdődött Zselicszentpálon is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt
élő Telekom előfizetők is élvezhetik
az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás
számára válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet 2015
végéig, amit a vállalat több milliárd
forintos beruházással segít elő. A
zselicszentpáli lakosokat is érinti a
fejlesztés, így 87 itteni új háztartás
számára nyílik lehetőség arra, hogy
használhassák a szupergyors technológiát.

De mit jelent ez a
zselicszentpáliak számára?

A fotó illusztráció!

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha
magasabb fokozatba kapcsolnának a
számítógépek. Ez pedig egyszerűbb
kapcsolattartást, gyors és biztos
kép- és videóletöltést és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és
élvezetesebben használhatják majd
ez előfizetők a közösségi oldalakat.
Új szolgáltatások válnak elérhetővé:

így például már itt is élvezhetővé
válik az interaktív tévézés számos
már meglévő funkciója, mint például
a megállítható és visszatekerhető
élő adás, a programozható és egy
gombnyomással rögzíthető műsorok,
a digitális műsorújság, a Videotéka
vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások.
2015 végére, a fejlesztéseknek
köszönhetően megnyílik az út ahhoz,
hogy a legújabb infokommunikációs
megoldásokra alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a Zselicszentpálon élők számára
is elérhetővé, valamint a közösségi
életet, a helyi kis- és közepes vállalkozásokat támogató környezet alakuljon
ki. A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a
versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat
bővítése is, amely már elérte a 95%os kültéri lakossági lefedettséget; a
vezetékes és mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről
a telekom.hu/fejlesztes weboldalon
olvasható.
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A Balatonlelle után a Nagybajom is fejet hajtott a stadionban

Nem tud hibázni
a Rákóczi

SportHÍREK
Rangadót nyert a
Fino a Dág ellen

Ötödik mérkőzését is
játszmavesztés
nélkül
nyerte meg a Fino férfi
röplabdacsapata az új bajnoki idényben. A bajnok
és kupagyőztes kaposváriak hazai pályán a kezdés
előtt még hibátlan Dággal
vívtak rangadót, és bő
egy óra alatt győztek 3:0
arányban.

Először győzött
a Diamant

Újabb nagy őszi rangadót nyert a Kaposvári Rákóczi Bene
Ferenc
Labdarúgó
Akadémia együttese
a megyei élvonalban.
A tabella első és
második helyezettjének összecsapását
magabiztosan, 3-0-ra
hozta a házigazda a
cukorgyári gödörben,
amivel megerősítette vezető pozícióját.
Lakatos már a 15.
percben vezetéshez
juttatta csapatát, a
folytatásban Házi és
Hadaró is a kapuba
talált.
Az elmúlt hetek eredményei alapján
nem volt irigylésre méltó helyzetben
a Nagybajom a kaposvári kirándulás
előtt, így talán nem meglepő, hogy
Hanusz János csapata a támadójáték helyett inkább védekezésre rendezkedett be a cukorgyári gödörben.
A vendégek lényegében megszállták
saját térfelüket, és igyekeztek megkímélni kapujukat a góltól, illetve
abban bíztak, hogy adódik egy-egy
lehetőség a kontrákra is. A Rákóczi
mégis megszerezte a vezetést már
a 15. percben: egy szöglet után
Lakatos fejelt a kapuba. A folytatásban Babai jóvoltából feljegyezhettünk
egy bajomi helyzetet is, de elmaradt

Kaposvári Rákóczi BFLA
– Nagybajom 3-0 (2-0)
Kaposvár:
Gyenes,
Hampuk (Fila 59.), Petrók, Hadaró (Bogdánfi
88.), Márton, Lakatos,
Jovánczai (Herzsenyák
85.), Házi (Neubauer 46.),
Nagy K., Dominic (Kozics
32.), Vadas (Pallósi 72.).
Szakmai igazgató: Pusztai László.
Gólszerzők: Lakatos (15.),
Házi (27.), Hadaró (58.)
az egyenlítés. A 27. percben Házi
szerezte a második hazai gólt, és
a kaposváriak a térfélcsere után is
megtették a magukét: a végeredményt Hadaró állította be az 58.
percben. A kezdeti két botlás után a
Rákóczi simán hozza a mérkőzéseit
a megyei I. osztályban, és a Balatonlelle elleni siker után magabiztosan
gyűrte le a Nagybajom gárdáját is.
A zöld-fehérek ismét megmutatták,
hogy kiemelkednek ebből a mezőnyből.
„Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, mert nemcsak a híre miatt, hanem
a valóságban is nagyon összeszedte
magát a Nagybajom. Ellenfelünk eddig

nagyon jól teljesített, felkészültünk rá,
hogy most jobban oda kell figyelni,
és össze kell szedni magunkat. A
mérkőzés nem volt egyszerű, de jót
játszottunk szerintem, ellenfelünk is
mindent megpróbált. Szerencsére a
gólokat mi rúgtuk, és meggyőző volt
a játékunk. Elégedett voltam jó pár
játékossal, várjuk a következő mérkőzést” – összegzett a lefújás után
a Rákóczi BFLA szakmai igazgatója,
Pusztai László.
„Gratulálok a Rákóczinak a megérdemelt győzelméhez. Egy kicsit csalódott vagyok, mert többet vártam
magunktól az eddigi teljesítményünk
után. Azt hozzá kell tennem, hogy

Újra pályán a kaposvári
kézilabdázók

annyit tudtunk játszani, amennyit az
ellenfél megengedett, de elégedett
vagyok az eddigiekkel. Nekünk nem a
Rákóczin kell túllépnünk, hanem majd
a következő meccsek lesznek meghatározóak” – mondta a Nagybajom
szakvezetője, Hanusz János.
A kaposváriak 12 meccsen 32 pontot gyűjtöttek, továbbra is őrzik
veretlenségüket, és eddig 64 gólt
szereztek és mindössze hatot kaptak. Előnyük a tabella élén immár
négy pont a Nagybajom előtt. A
Rákóczi az élcsapatok közül csak a
Csurgóval és a Balatonkeresztúrral
nem játszott még.
(fp)

Megszerezte első győzelmét az 1. MCM-Diamant
Kaposvári Egyetem női
röplabdacsapata az NB
I-ben. Horváth Alexandra és társai hazai pályán
magabiztosan nyertek a
fővárosi TFSE ellen 3:0
arányban. A lányok a
negyedik fordulóban az
Újpest otthonában lépnek
majd pályára.

Kikapott a KKK
Fehérváron

Tizennyolc ponttal maradt
alul az átalakuló és még
tartalékos Kaposvári KK
Székesfehérváron,
az
élvonalbeli pontvadászat
legutóbbi fordulójában.
Hendleinék a rossz első
negyed után végül 94:74
arányban szenvedtek vereséget. A csapat pénteken
18 órától a Péccsel játszik szomszédvári rangadót a városi sportcsarnokban.

KVK: Szegeden
is vereség

Nem termett babér Szegeden a Kaposvári Vízilabda
Klub legénységének. Az
együttes az ötödik játéknap mérkőzésén 10:6
arányban kapott ki, és
visszacsúszott a tabella
utolsó helyére. Parezanovics 3, Nikolov pedig 2
gólt szerzett a találkozón.

Ismét dobogón a kaposvári atléták
Az atléták idei utolsó országos bajnokságán, Székesfehérváron a többpróbázóknak osztottak érmeket. A Favorit AC Kaposvár sportolói három korosztályban voltak érdekeltek, és többen is az éremért küzdöttek.
Az ifjúsági fiúk nyolcpróbába versenyében Székács Máté a dobogó reményében
állt rajthoz, és csak a hetedik számban, gerelyhajításban vesztette el az első
helyet, így végül a dobogó második fokára állhatott fel. Az újonc lányok a négypróba három változatában álltak rajthoz. A dobó változatban Aumann Viktória végig
harcban volt a bajnoki címért, de neki is meg kellett elégedni az ezüsttel. A futó
változatban Kishanti Petra minimális különbséggel szorult le a negyedik helyre.
Csapatban, Aumann Viktória, Kishanti Petra, Horváth Csenge, Vatulik Réka összeállításban a debrecenik mögött a második helyen végeztek a kaposváriak.

Járfás ezüstje,
Kajtán bronza
Lejátszották első tétmérkőzéseiket a Kaposvári
Egyetemi Sportegyesület újjáalakult női és férfi
kézilabdacsapatai. Az NB III. Somogy megyei
osztályában szereplő lányok a bemutatkozó
találkozón a Kadarkúti KC ellen léptek pályára
az egyetemi sportcsarnokban, és harminc percen keresztül nagyszerűen tartották a lépést
ellenfelükkel, ám a végén az összeszokottabb
vendégek örülhettek győzelemnek.
Újabb sportággal bővült idén a kaposvári sportélet. A Kaposvári Egyetemi Sportegyesület férfi és
női kézilabda szakosztályt is indított az új bajnoki
évadban. A hölgyek hazai pályán mutatkoztak be.
„Konkrét elvárásaink nincsenek, a lényeg, hogy
először szokjunk össze, az első két-három mec�csen is ez a legfontosabb. Nyílván mindenkiben
benne van az is, hogy nyerni szeretne” – fogalmazott a csapat egyik játékosa, Sárdi Dóra.
Az újonc kaposváriak jól kezdték a találkozót, a
mérkőzés kezdeti szakaszában rendre volt válaszuk

a kadarkúti gólokra. A félidőhöz 10-9-es vendégelőnnyel érkeztek meg a csapatok. A szünetet
követően beindult a kadarkúti gólgyár. Az ötből öt
hétméterest értékesítő, összesen pedig hét találatig jutó Bojtor Andrea vezette együttes szépen lassan meglépett a kaposváriaktól. A mérkőzés végére a különbség tíz gól fölé nőtt, a Kadarkút 27:16
arányban bizonyult jobbnak. A folytatásban a Barcs
és a Kutas is megverte a kaposváriakat, legutóbb
pedig a Balatonszemes aratott 26-22-es diadalt a
somogyi megyeszékhelyen. Ez utóbbi meccsen a
szünetben még 12-12 volt az állás, és a kaposvári
lányok igazi csapatként küzdöttek a pályán.
A férfiak a Zala Megyei Kézilabda Szövetség által
szervezett összevont Vas-Zala-Somogy megyei
bajnokságban indulnak a 2015/2016-os szezonban, és eddig a Letenyétől, valamint a Balatonboglártól szenvedtek vereséget. Ők is bíznak abban,
hogy előbb-utóbb megszületik az első győzelem is.
-f-

Két érmet szereztek a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzői a
Cegléden megrendezett Kadet Kötöttfogású Birkózó Országos Bajnokságon.
A 16-17 éves korosztály legfontosabb hazai erőpróbáján az 58 kg-os Járfás
András egészen a döntőig verekedte magát, ott azonban vereséget szenvedett
a hazai pálya minden előnyét élvező ceglédi ellenfelével szemben. A 63 kg-ban
Kajtán Olivér is eljutott az elődöntőig, ahol sajnálatos vállsérülést szenvedett,
így nem került a döntőbe. Olivér ezután nagyot küzdve – szinte fél karral birkózva
– megszerezte a bronzérmet. Az 50 kg-ban Szekér Olivér szerzett nagyon értékes ötödik helyezést. Másnap Szlovéniában lépett szőnyegre három kaposvári
birkózó. Kiss Krisztina és Fáth Laura (képünkön Takács László vezetőedzővel)
remek birkózással szerzett aranyérmet, Fáth Bianka pedig a dobogó második
fokára állhatott fel.
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7,5 EZREN KAPTAK SEGÍTSÉGET AZ
ELHELYEZKEDÉSHEZ SOMOGY MEGYÉBEN
A Somogy Megyei Kormányhivatal négyéves projektje ér véget október végén.
A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítását célzó, TÁMOP 1.1.2
elnevezésű, öt és fél milliárd forintos összköltségvetésű program során közel
hétezer-ötszáz álláskereső kaphatott segítséget.
A 2011-ben indult európai uniós forrásból megvalósuló program elsődleges célja a tartósan álláskeresők munkaerőpiacra történő (vissza)vezetése volt. Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott a végéhez közeledő projektről tartott sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a kiemelt jelentőségű program során főként a munkaerőpiacon halmozottan
hátrányos helyzetű ügyfelek – a gyesen, gyeden lévők, a romák, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, alacsony iskolázottságúak, a fiatalok és az 50 év felettiek
– foglalkoztatásának elősegítése volt a cél.
Az öt és fél milliárd forintos összköltségvetésű projekt idén október végén zárul, az
eltelt négy év alatt Somogy megyében 7347 álláskeresőnek segítettünk munkához
jutásban vagy a piacképes szaktudás, szakismeret megszerzésében. A bevont ügyfelek 92 százaléka sikerrel teljesítette a program keretében vállalt együttműködését.
Sikerként könyvelhetjük el, hogy a résztvevők 38 százaléka dolgozik a projektből való
kilépését követő 180. napon is – közölte a kormánymegbízott.
Dr. Szikra László, a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
vezetője hozzátette, hogy a projekt komplex támogatási eszközök felhasználásával
segítette az álláskereső ügyfelek elhelyezkedését. E komplexitás a szolgáltatási és
támogatási programelemek egymásra épülését jelentette, így például egy képzési
támogatás mellé adható volt bérjellegű támogatás is, jelentősen növelve az ügyfelek
munkaerő-piaci esélyeit. A projekt keretében 3570 fő részére indítottak új szakképesítés megszerzését elősegítendő tanfolyamot. A képzések tervezésénél elsősorban
a munkáltatói igényeknek megfelelő tanfolyamok indításával igyekeztek támogatást
adni az érintetteknek.
A munkáltatók több mint 4400 álláskereső után vettek igénybe bérjellegű támogatást.
Két éven keresztül egy mentorhálózat szakemberei segítették a programban résztvevők szakmai és személyes fejlesztésének irányítását, a képzés megválasztásához és
befejezéséhez, az önálló elhelyezkedéshez és a munka megtartásához szükséges
képességek kialakítását, megerősítését.
A mentorhálózat szakképzett munkatársai több mint 5500 programba vont ügyfélnek
nyújtottak személyre szabott segítséget.
Noha a program október végén véget ér, 2015. november 1-jétől a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” program keretein
belül folytatódik a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása.
A program 5084 fő munkaerő-piaci reintegrációjára ad lehetőséget 2018. december
31-ig 5,084 milliárd forintos kerettel.
Emellett a már most is zajló, kétmilliárd forintos költségvetésű Ifjúsági Garancia program keretében a 15 és 25 év közötti fiatalok munkába állását kívánják előmozdítani
2017 végéig.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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KAPOSMENTI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM

A KÖRNYEZET NAGYKÖVETEI ÁTVETTÉK
MEGÉRDEMELT JUTALMUKAT!
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás két
bodrogi iskolai csapat kiemelkedő pályaművét díjazta. „A környezet
nagykövetei” című pályázat célja volt többek között a térségben élő
fiatalok érzékenyítése a környezetvédelmi problémák iránt, a kiemelkedő pályaművek jutalomban részesültek.

25 éves a testvérvárosi kapcsolat
A Kaposvári Polgármesteri Hivatal és a
Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör küldöttsége is részt vett Glindében azon az ünnepségen, amelyet a két város közötti testvérvárosi szerződés aláírásának 25. évfordulója
tiszteletére rendeztek.
Május végén Kaposváron, néhány hete pedig
Glindében erősítették meg a városvezetők a
negyedszázados baráti kapcsolatot. Az utóbbi

helyszínen Dér Tamás alpolgármester beszédében kiemelte, hogy az emberek között
kialakuló barátság igazi érték.
A házigazdák színes programot, többek között
városnézést szerveztek a kaposvári vendégeknek. Ez a látogatás is megerősítette a baráti
kört abban, hogy ezt a kapcsolatot tovább
kell vinni és erősíteni, és újabb programokat
szervezni.

Október 30. (péntek)
17 óra: Princípiumok – Bátai
Sándor grafikusművész kiállíHelyszín: Vaszary Képtár
tása
17-20:30 óra: „Halloween”
járat. A mesztegnyői állomásról induló, töklámpásokkal
kivilágított vonattal a felsőlaki
megállóig utazhatnak a jelentkezők.

07 óra: Pergető Országos Bajnokság – Csónakos pergető
verseny.

Helyszín: Mesztegnyői
Erdei Vasútállomás

Információ: Együd Árpád
Kulturális Központ

18 óra: Felfeslő titkok: az
igazi Mednyánszky. dr. Gáspár Ferenc előadása.

Október 31. (szombat)
9.30, 10.30 és 11.30 Múzeumok Őszi Fesztiválja – Manó
Múzeum

November 4. (szerda)
17 óra: Múzeumok Őszi Fesztiválja - Múzeumi Esték

Információ: Kaposvári Polgári Casino

Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum

Város
NÉZŐ
Október 29. (csütörtök)
17 óra: Múzeumok Őszi Fesztiválja – Múzeumi Esték
Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum.
A részvétel ingyenes.

Helyszín: Deseda tó

14-23:00 óra: Borzongások
éjszakája. Gyermek és tini
foglalkozások, rémtörténetek.
Felnőtteknek nosztalgia mozi
a Kaposfüredi Művelődési
Házban.

Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum.
A részvétel ingyenes

HIRDETÉS

LEZÁRULT A SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYABLAKOK TELJES KÖRŰ
AKADÁLYMENTESÍTÉSE

A Somogy Megyei Kormányhivatal 240 millió forint európai uniós támogatást nyert
„A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A kilenc
Somogy megyei Kormányablakban megvalósult beruházás során a közszolgáltatások komplex akadálymentesítése történt meg.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azzal a céllal jött
létre, hogy egy összetett, korszerű hulladékgazdálkodási rendszert építsen ki a 118
tagönkormányzat összefogásával. A kiépülő rendszer a szelektív hulladékgyűjtés
mellett kiemelt szerepet szán a komposztálásnak és a hulladékmegelőzésnek is,
hiszen az a legjobb hulladék, ami nincs is!
Az általános és középiskolai diákoknak szóló „A környezet nagykövetei” című
pályázat a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program megvalósulásának alkalmából került kiírásra. A projekt célul tűzte ki a Program keretében kiépülő komplex
hulladékgazdálkodási rendszer népszerűsítését, valamint a térségben élő fiatalok
érzékenyítését a környezetvédelmi problémák iránt, figyelmüket a jó gyakorlatokra és a pozitív viselkedésmintákra irányítva. A pályázatra készülő anyagaikkal a
fiatalok olyan kulcskompetenciáikat fejlesztették, melyek segítik könnyebb boldogulásukat az életben: kreatív problémamegoldó készség, kommunikáció, természettudományos ismeretek, rendszerszemlélet.
A csapatok egy helyi környezetvédelmi problémával és annak megoldási lehetőségeivel pályázhattak, feltérképezve az érintettek körét és a megoldásban segítségükre levő helyi civil szervezeteket, cégeket, illetve a térségi és országos állami
hatóságokat, önkormányzatokat. Nem titkolt cél volt ezzel a helyi együttműködések előmozdítása és az államigazgatás működésébe való betekintés segítése is.
A pályázati kiírásra két kiemelkedő pályamű érkezett, a bodrogi Bölcsesség
Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. és 8. osztálya
részéről.
A 8. osztályos „Vagány Fiúk” csapata A bodrogi horhó – avagy egy illegális
szemétlerakó hely című pályázatukkal adták be jelentkezésüket, amelyben egy
lokális, komoly természeti és egészségügyi kockázattal bíró problémát jártak
körbe. Tanulmányuk eredményeképp rávilágítottak a lehetséges megoldásokra is,
amelyek a figyelemfelkeltő plakátok kihelyezésén túlmenően a helyi összefogás
fontosságára is felhívja figyelmünket.

A Somogy Megyei Kormányhivatal a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében támogatott projektet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal konzorciumi partnerségben valósította meg.
A projekt során prioritást élvező akadálymentesítendő közszolgáltatások azok az ügyfélszolgálati pontok voltak, ahol az ügyintézés koncentrált, nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak,
felkeresésük az ügyfél számára általában nem kikerülhető, illetve azok a területek, ahol a
közszolgáltatás jellegéből adódóan az ügyfélkör jelentős részének az akadálymentes környezet alapvetően szükséges az igénybevétel lehetőségének biztosítására. A lezárult projekt
keretében a kormányhivatalnak az ügyintézés legáltalánosabb, az úgynevezett „egyablakos
ügyintézés”-t megvalósító pontjainak akadálymentesítése történt meg, annak érdekében, hogy
az ügyfelek számára az egyenlő esélyű hozzáférés maradéktalanul megvalósulhasson. Fő cél
a fogyatékossággal élő személyek, az időskorú, továbbá kisgyermekkel érkezők, babakocsival
közlekedő, illetve mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból akadályozott felnőttek
és gyermekek életminőségének javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása útján. A projekt során az átadott kilenc Somogy megyei kormányablakban
megvalósult a fizikai akadálymentesítés, például parkolók, rámpák, széles ajtónyílások, alacsony ügyintézői pultok, mosdók kialakításával. E mellett további cél
volt a családbarát környezet (pelenkázó, játszósarok), valamint
az infokommunikációs hozzáférés (indukciós hurok, vezetősáv, öninformációs terminál, hangostérkép, információs táblarendszer) biztosítása.
A Somogy Megyei Kormányhivatal által kezelt
TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-003 azonosítószámú
„A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése: akadálymentesíEurópai Regionális
tés” projekt az Európai Unió támogatásával,
Fejlesztési Alap
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A 7. osztály teljes létszámmal jelentkezett, a Szelektív szemétgyűjtő szemléletformálás – avagy kísérletek a bodrogi iskolában címmel adták be pályázatukat.
A csapat szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos plakátokat készített, interjúkat
készítettek diáktársaikkal, tájékoztató jellegű videókat mutattak be az iskolában,
valamint elkészítették saját iskolai komposztálójukat is.
A díjátadóra Kaposváron, a városházán került sor, ahol a diákok előadását követően Szita Károly, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
elnöke elismerő oklevéllel és ismeretterjesztő kiadványokkal jutalmazta a csapatokat. További nyereményként a nyertes osztályok egy nemzeti parkőr szakmai
vezetésével ellátogattak a Duna-Dráva Nemzeti Park Fekete Harkály tanösvényére, a közeljövőben pedig a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program egyik
megvalósuló fejlesztésének bejárására is lehetőségük nyílik.
További információk: www.kaposmenti.hu
Honlap: www.kaposmenti.hu
Facebook: https://www.facebook.com/Kaposmenti
E-mail: info@kaposmenti.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kohéziós Alap
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LAKÁSOK, CSALÁDI HÁZAK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

ITT KERESSE:

www.cityhomekaposvar.hu
Tel.: 20/294-0062
Dési Huber utcában tégla, 49 m2-es,
átalakított, gázos, 1+2 félszobás, 1. emeleti lakás eladó. Ár: 6.950.000 Ft+garázs
2,1 M Ft. Tel: 70/517-2896.
Kaposszentjakabon, 270 n-öl, bekerített
telken 2 szoba-konyhás, erkélyes, kamrás, pincés, fürdőszobás, tárolós kis ház
eladó. 20/382-4420.
Kaposvár, Füredi u.-ban 7. em.-i, 2 szobás, erkélyes, 52 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 000 000 Ft, érd: 06/20/2600436.
Kaposvár belvárosi, 3. emeleti, 65 m2,
felújított, hőszigetelt, klímás téglalakás
eladó, 30/2858-938.
Ény.-i városrészben 1,5 szobás, 4. em.i, új nyílászárós, felújított, tégla, gázos
lakás eladó, 20/480-8563.
Kaposváron, csendes, békés utcában
eladó 60-ban épült, 3 szobás, tágas,
világos, központi fűtéses ház, 2 nagy,
udvari épülettel. Ir.ár: 8,5 M Ft, érd:
30/860-3619.
Kaposvár, Róma-hegyen, csendes, rendezett környezetben 82 m2-es, 2 szobás,
előkertes ház, közel ezer m2-es, jól méretezett, széles telken 6,9 M Ft-ért, tulajdonostól eladó. Tel: 30/370-6645.
500 négyszögöl zártkert a Bartók B.
u. végén eladó. Villany és víz van, érd:
82/412-919.
Kaposváron, Füredi utcában 2,5 szobás, 3. emeleti, távfűtéses lakás eladó.
30/4488-105.
Ár alatt családi ház eladó, Kaposvár,
Balázskert köz. 90 m2, cirkófűtés, 5 milliós felújítás, 30/9020-604.
Kaposfüredi szőlőhegyen, Desedához
közel, hétvégi ház, gyümölcsössel eladó,
1,350 M Ft. Villany van. Tel: 70/9322411.
Róma-hegyen frekventált, csendes környezetben, a Csalogány u. felső, egyenes
szakaszán kétszer két és fél szobás
családi ház, két külön bejárattal, egyedi
gázos fűtéssel, 800 m2, sík-egyenes
telekkel, garázsokkal eladó. Ár: 9,99 M
Ft, 20/398-6959.
Kaposváron, a Damjanich u.-ban 1+2
fél szobás, felújított, cirkós, szigetelt,
műanyag nyílászárókkal és redőnyökkel
felszerelt téglalakás eladó. Ár: 7,5 M Ft,
20/398-6959.
Kaposszerdahelyen 1990-ben épült,
ötszobás családi ház, garázzsal, 1000
m2 telekkel, gáz + vegyes központi fűtéssel eladó. Ár: 10 M Ft, tel: 20/398-6959.
Volántelep mögött, a Kaposfüredi u. mellett 40 m2-es, lakhatásra alkalmas egy
szoba-konyhás épület, 1500 m2 telekkel
eladó. Ár: 1,2 M Ft, 20/398-6959.
Kaposváron, belváros közeli, csendes
utcában felújított, 65 m2-es, két szoba,
nappalis, klímás, egyedi konyhával és
fürdővel felszerelt családi házrész, garáz�zsal és 600 m2, rendezett telekkel eladó
(kétlakásos udvar, kedves, idős hölgy
az egyetlen szomszéd). Ár: 6,2 M Ft,
20/398-6959.
Kaposvár városközpontjában, új építésű
liftes házban, 60 m2-es, tetőtéri szerkezetkész, erkélyes, panorámás téglalakás
eladó. Igény esetén teremgarázs is vásárolható. Ár: 8,7 M Ft, 20/398-6959.
Kaposváron, észak-nyugati város részen,
a Vörösmarty utcában három szoba+ nappalis, egyedi konyhával, fürdővel, egyedi
gázos+cserépkályhával megoldott fűtéssel, klímával és riasztóval felszerelt, 400
m2, parkosított udvarral, melléképületekkel, felújított, szigetelt családi ház eladó.
Ár: 21,9 M Ft, 20/398-6959.
Kaposváron, a Pécsi u. végén háromszobás, felújítandó családi ház, 1000 m2-es
telekkel, melléképületekkel, garázzsal,
gáz- és vegyes kazánnal, kandallóval és
cserépkályhával felszerelve eladó. Ár: 4,5
M Ft, 20/398-6959.
Toponáron, a Panoráma u.-ban 3 szobás,
nappalival, étkezővel, emeleti és földszinti terasszal, garázzsal bíró, sorház
jellegű, kiváló állapotú, szigetelt családi
ház, 300 m2, parkosított, privát udvarral
eladó. Ár: 14,99 M Ft, 20/398-6959.
Tisztviselő-telepen 110 m2-es, négyszobás, gáz-központi fűtéses családi ház,
pincével, garázzsal, 520 m2-es telekkel
eladó. Ár: 13,9 M Ft, 06/20/294-0062.
Petőfi u. 58 m2, fiatalosan felújított, 2,5
szobás, erkélyes, műanyag nyílászárós,
tégla, egyedi gázos lakás eladó. Ár: 8,9
M Ft, 06/20/294-0062.
Donneri városrészben eladó egy 60
m2-es, kétszobás, konvektoros fűtésű, jó
állapotú házrész, tárolóval, kocsibeállási
lehetőséggel. Ár: 3,8 M Ft, 06/20/2940062.
Németh I. fasorban eladó egy 35 m2-es,
egyszobás, összközműves házrész. Ár:
2,6 M Ft, 06/20/2940062.
Honvéd u. 52 m2-es kétszobás, erkélyes,
kelet-nyugati fekvésű lakás eladó, ár:
5,75 M Ft, 06/294-0062.
Róma-hegy lábánál eladó egy 85 m2-es,
háromszobás, jó állapotú, egyedi gáz,
fűtéses családi ház. Ár: 6,2 M Ft,
06/294-0062.
Belvárosban 100 m2-es, háromszobás,
tégla, egyedi-gáz fűtéses lakás sürgősen
eladó. Ár: 8 M Ft, 06/20/294-0062.
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Kórház közeli, új építésű, 90 m2-es,
exkluzív, 1+3 fél szobás, gáz-cirkós téglalakás, autóbeállási lehetőséggel, igény
szerint terem garázzsal. Ár: 16,9 M Ft,
06/20/294-0062.
Füredi u., 4. em., 59 m2, 2,5 szobás,
erkélyes, szigetelt és műanyag nyílászárós, távfűtéses. 7,8 M Ft, 70/9494-595.
Belvárosi, fszt., 56 m2, 2 szoba, étkezős, konvektoros téglalakás. 9,2 M Ft,
70/9494-501.
József A. u., 2004-ben épült, 1. em., 36
m2, amerikai konyha-nappalis, plusz egy
félszobás, erkélyes, cirkós lakás, liftes
házban. 9,9 M Ft, 70/9494-595.
Várda, 1926 m2 telek, 20 éves, 136 m2
családi ház, nappali+étkező+konyha, 1+2
félszoba, fürdő, vécé, terasz, garázs,
boltíves pince. 12,7 M Ft, 70/947-9262.
Baross u., fsz., 43 m2 társasházi lakás,
1 szoba+fürdő+konyha, udvari tároló, költözhető. 4 M Ft, 70/947-9262.
Füredi u., 4. em., szigetelt, műa. nyílászárós, 57 m2, 2,5 szoba, karbantartott. 6,9
M Ft, 70//947-9262.
Donner, 532 m2 panorámás telek, 100
m2, 3 szoba+nappali, garázs, jó állapot.
17,8 M Ft, 70/947-9262.
Kaposfüred, 720 m2 telek, 240 m2, 5 szoba+nappali, 2 fürdő, padlófűtés, riasztó,
kerti medence, 60 m2 pince, igényes.
37,2 M Ft, 70/947-9262.
Belváros, csendes, 4. em., 52 m2, 2 szoba+erkély, jó állapot, gázkonvektor, szigetelt, műa. nyílzárós, téglaépület, ingyen
parkolás. 8,5 M Ft, 70/947-9262.
Belváros, 3. em., 80 m2, 2,5 szoba+erkély+garázs+önálló tároló, cirkós, szép
állapot. 14 M Ft, 70/971-9162.
Kaposváron, nyugodt, csendes környezetben eladó egy 120 m2-es, cirkó-gázfűtéses családi ház, mely nappali, két+két
szoba, konyha és két fürdőszobából áll.
Ir.ár: 18 800 000 Ft, 30/676-8978.
Kaposváron, a belvárosban eladásra
kínálok egy 65 m2-es, 3. em.-i, két és
fél szobás, erkélyes, szigetelt, műanyag
nyílászárós, házközponti fűtéses, jó állapotú téglalakást. Ir.ár:10 600 000 Ft,
30/676-8978.
Kaposváron, az Északnyugati városrészben, a Kőszeg u.-ban eladó 75 m2-es
családi ház jellegű, két szoba+nappalis,
sorházban lévő lakás, 395 m2-es telekkel. Ir.ár:13 100 000 Ft, 30/676-8978.
Kaposváron, a Fő u.-ban 55 m2-es, 3.
em.-i, 2 szobás, téglaépítésű, gáz konvektoros, erkélyes lakás eladó! Ir.ár: 8
700 000 Ft, 30/676-8978.
Kaposváron, Béke u.-ban eladó egy 50
m2-es, kétszobás, egyedi mérős, távfűtéses, új nyílászárós, szigetelt, nagyon jó
állapotú, 3. em.-i panellakás. Ir.ár: 7 200
000 Ft, 30/676-8978.
Eladó a Fő u.-án 4 em.-es, liftes házban,
3. em.-i, 55 m2-es, erkélyes, 2 szobás,
konvektoros, jó állapotú téglalakás. Ir.ár:
8 700 000 Ft, tel: 70/604-5887.
Kaposváron, a Tállián közben eladó, 4.
em.-i, 50 m2-es, erkélyes, 2 szobás, konvektoros téglalakás. Ir.ár: 7 450 000 Ft,
tel: 70/604-5887.
Uránia ltp., eladó egy 2004-es építésű,
68 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, amerikai
konyhás, házközponti fűtéses, műanyag
nyílászárós, redőnyös. Ir.ár: 9 900 000
Ft, tel: 70/604-5887.
4 lakásos társasházban eladó egy földszinti, erkélyes, 64 m2-es, 2,5 szobás,
konvektoros téglalakás, garázzsal, kert
kapcsolattal. Ir.ár: 10 900 000 Ft, tel:
70/604-5887.
Füredi úton eladó, 10. em.-i, 3 szobás,
erkélyes, 72 m2-es, szigetelt, műanyag
nyílászárós, egyedi mérős, riasztós, déli
fekvésű, jó állapotú panellakás. Ir.ár: 10
900 000 Ft, tel: 70/604-5887.
Kaposváron, Németh I. fasorban 77
m2-es, 2 szoba + nappalis, dupla erkélyes, cirkófűtéses téglalakás eladó. Dupla
garázs igény szerint vásárolható hozzá!
Ir.ár: 18 480 000 Ft, 70/556-0673.
Kaposváron újabb építésű, 68 m2-es,
amerikai konyhás, nappalis, 2 hálószobás, cirkófűtéses, nagyon jó állapotú
téglalakás eladó! Udvari parkolás! Ir.ár:
16,4 M Ft 70/556-0673.
Eladó a Búzavirág ltp.-en egy 2,5 szobás,
erkélyes, műanyag nyílászárós, egyedi
hőmennyiségmérős, jó állapotú, 2. em.-i
panellakás. Ár: 7,9 M Ft, 70/556-0673.
Kaposszerdahelyen, 1000 m2-es telken,
120 m2 alapterületű, tetőtér-beépítéses
családi ház eladó. A házban van 1 nappali, 4 hálószoba, 2 fürdő. Ir.ár: 14,7 M Ft,
70/556-0673.
Kaposvár, toponári városrészében, 806
m2-es telken, 55 m2-es, 2 szobás családi
ház, garázzsal eladó. Cirkó-gázkazánnal
és fatüzelésű kazánnal fűthető! Ir.ár: 5,5
M Ft, 70/556.0673.
Kaposváron, a Dózsa Gy. u.-ban 75
m2-es, 3 szobás, 1. em.-i, polgári stílusú, gáz-konvektoros, lakható állapotú,
belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,4 M Ft,
30/459-4044.
Kaposvár csendes részén, igényesen felújított, kétszintes, 1. em.-i, bruttó 85
m2-es, 3 szobás lakás eladó! Ir.ár: 11,9
M Ft, 30/459-4004.
Kaposfüreden 100 m2-es, 4 szobás,
átlagos állapotú családi ház eladó! Az
ingatlan fűtését vegyes tüzelésű kazán
látja el! A gáz a házig bevezetésre került.
A telek 4600 m2-es, gyümölcsfákkal
és veteményeskerttel. Ir.ár: 12,9 M Ft,
30/459-4044.
Kaposváron, az ÉNY-i v.r.-ben 355 m -es
telken, 2 szintes, 90 m2-es családi ház
eladó! A 2 szinten 4 szoba, 2 fürdőszoba,
wc, konyha, 2 előszoba, erkély, a nyílászárók a múlt évben lettek kicserélve.
Garázs és téglaépítésű tároló az udvarban. Ir.ár: 17,5 M Ft, 30/459-4044.
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Szondi u., 3. em., 59 m2, felújított, 2,5
szoba, erkélyes panellakás, szigetelt,
műanyag nyílászárós, lépcsőházi mérős
társasházban. 9,1 M Ft, 70/9494-595.
Zöldövezetben, 1. em., 40 m2, cirkófűtéses, 1 szobás, erkélyes téglalakás, saját
tárolóval. 5,3 M Ft, 70/9494-595.
Kontrássy u. elején, polgári stílusú, 53
m2-es, nappali + 2 félszobás, mfsz.-i,
téglaépítésű, gázfűtéses lakás, belső
udvari, ingyenes parkolási lehetőséggel
eladó. Ir.ár: 7,8 M Ft, 30/661-3085.
Bajcsy-Zsilinszky u.-ban, új építésű, 91
m2-es, cirkó-gázfűtéses, amerikai konyhás-nappalis+3 szobás, 2 fürdőszobás,
igényes, modern, fedett erkélyes lakás
eladó. Ir.ár: 16,9 M Ft, 30/661-3085.
Legalább 1,5-2 szobás, költözhető állapotú lakást keresek Kaposváron, maximum 8
millió forintig. Megfelelés esetén, azonnali
készpénz fizetéssel! Tel: 30/661-3085.
Kaposvár, Tompa M. u.-ban eladó egy
679 m2-es telken álló, 90 m2-es, 3 szobás, cirkó-gázfűtéses, téglaépítésű családi ház. Ir.ár: 9,5 M Ft, 30/661-3085.
Kaposvár, Róma-hegyi városrészében
eladó egy igényes kialakítású, de semmiképp sem hivalkodó, hatalmas belső
terekkel rendelkező, 200 m2-es, kétszintes családi ház. Ir.ár: 21,99 M Ft,
30/661-3085.

Kiadó
Ény, fsz, 47 m2, 2 szoba, konyha, fürdő,
felújított, gázkonvektoros, részben bútorozott, hosszú távra kiadó. Bérlet: 40 E
Ft+rezsi+kaució, 70/947-9262.
Baross G. u.-ban kiadó nagyméretű, galériás, részben bútorozott, 1. em.-i lakás.
Ir.ár: 38.000 Ft/hó+rezsi+2 hónap kaució, tel: 20/508-0398.

Állás
Duna House kaposvári irodája 2 fő
ingatlanértékesítő kollégát keres, azonnali kezdéssel! Érdeklődni a következő
elérhetőségeken lehet: Berzsenyi Dániel
u. 4., tel: 06/30/459-4044, emailcím:
gal.aniko@dh.hu

A Cabero cégcsoport ipari
hőcserélők gyártásával,
fejlesztésével és értékesítésével
foglalkozó, ambiciózus, gyorsan
növekvő, két, magyarországi
telephellyel működő társaság.
- műszakvezető kollégát
előny: angol és vagy német nyelv
tudás, hasonló területen szerezett
tapasztalat
- villamosmérnök asszisztens
kollégát elvárások: német és /
vagy angol alapszintű nyelvtudás,
hasonló területen szerezett
tapasztalat, szakirányú végzettség,
önálló munkavégzés
- beszerző - anyaggazdálkodó
kollégát: elvárások német és /
vagy angol nyelv tárgyalószintű
használata, előny hasonló területen
szerezett tapasztalat, önálló
munkavégzés.
- raktáros, anyagmozgató
kollégát előny: emelőgép kezelői
jogosítvány
- AWI hegesztő/forrasztó
- villanyszerelő
- összeszerelő
(betanított munka)
- végellenőr
- gépkezelő munkatársakat!
Hölgyek jelentkezését is várjuk!
Ha ön megbízható, lelkes, jó
kézügyességgel rendelkezik és
rugalmas, köztünk a helye.
Amit kínálunk: kiemelt,
teljesítményarányos keresetei
lehetőség, folyamatos szakmai
képzések! A munkafolyamatok
hölgyek számára is könnyen
betanulhatóak.
Jelentkezését fényképes
önéletrajzzal a
huczek.zsuzsa@cabero-hx.eu
címre várjuk.

A SZOCIONET
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNY

FELVÉTELT
HIRDET
részmunkaidős,

Munkatársakat keres

kaposvári irodájába
a Precognox szoftverfejlesztő cég.

Java programozót,
akár gyakorlat nélkül is.

Információ:
http://precognox.hu/programozo-kaposvar

CINEMA CITY KAPOS PLAZA
A Cabero cégcsoport ipari
hőcserélők gyártásával,
fejlesztésével és értékesítésével
foglalkozó, ambiciózus, gyorsan
növekvő, két, magyarországi
telephellyel működő társaság.
- termelésvezető,
termeléstervező kollégát.
Elvárások: német és/vagy angol
nyelv tárgyalószintű használata,
számítógépes ismeret, önálló
munkavégzés, nagy teherbírás.
előny: hasonló területen szerezett
tapasztalat. Amit kínálunk
kiemelt, versenyképes jövedelem,
felelősségteljes munkavégzés
- villamosmérnök kollégát.
Elvárások: német és/vagy angol
alapszintű nyelvtudás, villamos
ipari végzettség, felhasználói szintű
számítógépes ismeret, önálló
munkavégzés.
Jelentkezni:
csimpolyas.zsolt@cabero-hx.eu
címen fényképes önéletrajzzal.

Társadalombiztosítási
ügyintézői gyakorlattal
és NEXONBÉR
program ismeretével
rendelkező 1 fő teljes
munkaidős, és
1 fő részmunkaidős
munkavállalót azonnali
belépéssel keres
kaposvári társaság.
Jelentkezni a

hr@kkh.hu

Kaposvár, Berzsenyi D. u. 1-3.
Jegyrendelés: 06/40/ 600-600,
www.cinemacity.hu/kaposvar

2015. OKTÓBER 29 – 2015. NOVEMBER 04.

Okt. 29., 17 és 19 óra
Okt. 30., 19 óra

Hercegnők éjszakája (12)
Szinkronizált angol film, 2015, 97 p.
R: Julian Jarrold
Fsz: Sarah Gadon, Emily Watson,
Rupert Everett, Bel Powley

Okt. 30-31., 17 óra
Nov. 2-3., 19 óra

Az ajándék (16)
Szinkr. amerikai thriller, 2015, 107 p.
R: Joel Edgerton
Fsz: Joel Edgerton, Jason Bateman,
Rebecca Hall

Okt. 31 - Halloween: rettentő
vetítések a Szivárványban!
17 óra
Az ajándék

19 óra

Akasztófa (16)
Feliratos amerikai horror, 2015, 85 p.
R: Travis Cluff, Chris Lofing
Fsz: Cassidy Gifford, Pfeifer Brown,
Reese Mishler

Nov. 2-3., 17 óra
Nov. 4., 17 és 19 óra

Phoenix bár (16)
Feliratos német film, 2014, 98 p.
R: Christian Petzold
Fsz: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina
Kunzendorf
Jegyár: 850/950 Ft
Információ: 82/510-892
www.szivarvanykulturpalota.hu

címen lehet a fizetési
igény megjelölésével.

HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÁS

Oktatás

DR. CSÁK BRIGITTA
gyermekgyógyász szakorvos
homeopátiás szakorvos

Francia nyelv tanítását, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel: 06/30/491-4897.
NÉMET nyelvtanítás, korrepetálás, külföldi munkavállalásra, vizsgára felkészítés,
70/294- 5776.
STUDIUM FUTURUM
NYELVISKOLA

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
SZAKRENDELÉS
HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÁS

Apponyi Magánklinika

7400 Kaposvár, Gróf Apponyi A. u. 41.
www.apponyi.eu e-mail: gabrimed.kft@gmail.com
Időpont kérés: 82/311-519

• angol kezdő 80 órás
• angol középfok 80 órás
• angol felsőfok 60 órás
• német kezdő 80 órás

• ANGOL • NÉMET • FRANCIA •
• SPANYOL • OROSZ • OLASZ •
nyelvvizsgákra, emelt- és középszintű
érettségire való felkészítés.

Vegyes
Kemény tűzifa aprítva eladó. 1 kaloda 15.000 Ft, Meistro Lovastanya,
Kaposvár, Keceli bejáró, tel: +3630/2168528.

Szolgáltatás

1,5 t raksúlyú, 5 raklapos
furgonnal fuvart vállalok.
82/875-3764

Németországba hetenként kisbuszokkal (háztól
házig is). Tel: 72/441-542,
06/30/237-5007.

Veszélyes fák kivágása

ABLAK-REDŐNYMESTER

méterben és hasítva 10.000 Ft/m3-től!

vállalja reluxa, szalagfüggöny,
roletta, szúnyogháló, napellenző,
harmonikaajtó, ajtó, ablak
gyártását, szerelését, javítását.

telefonszámon kérhető.
Jelentkezni postai úton,
(7401 Kaposvár Pf: 150)
szakmai önéletrajz és
végzettséget igazoló
dokumentumok másolatával együtt lehet.

Tel: 06/30/472-6276,
www.tutto.hu

NYELVTANFOLYAMOK

VEGYES TŰZIFA

82/424-985

Mindennemű faipari munkák
a tervezéstől a kivitelezésig.
Konyhabútorok és egyéb
bútorok készítése,
a legújabbtól a régi
hangulatúig, kedvező áron.
Ajtók, ablakok, tetők készítése
az ön igénye szerint.
Igényes munkák 1998 óta.

PL-7292/005 Nysz: 14-0070-04

Az alkalmazás feltételei:

További felvilágosítás a

Tüttő Tamás asztalos

Facebookon: facebook.com/studiumfuturum

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

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

LIBABŐR 3D (MB) (12) PREMIER!
17:40 Kivéve K: 19:50 is
AZ UTOLSÓ BOSZORKÁNYVADÁSZ 2D (MB)
(16) Kivéve Sze: 18:00, 20:10
Csak Sze: 20:30 P-Szo: 22:20 is
PAN 2D (MB) (12)
15:50 Kivéve H-Sze: 11:10 is
PAN 3D (MB) (12)
13:30
VESZETTEK 2D (MB) (16)
14:50 Kivéve H-Sze: 10:40 is
FÁK JÚ TANÁR ÚR 2 2 D (MB) (16)
Kivéve Sze: 18:10 Csak Sze: 17:35
P-Szo: 22:00 is
BÍBORHEGY 2D (MB) (18)
Kivéve Sze: 20:30 Csak Sze: 18:10
HOTEL TRANSYLVANIA 2 2D (MB) (6)
Kivéve Sze: 16:10 Csak Sze: 13:15, 17:15
Kivéve H-Sze: 12:10 is
HOTEL TRANSYLVANIA 2 3D (MB) (6)
Kivéve Sze: 14:10 Csak Sze: 15:15
Kivéve H-Sze: 10:10 is
MENTŐEXPEDÍCIÓ 2D (MB) (12)
Csak H: 20:00
MENTŐEXPEDÍCIÓ 3D (MB) (12)
Kivéve H: 20:00 Kivéve Sze: 17:10
A KEZDŐ 2D (MB) (12)
13:00

Kaposvár, Honvéd u. 18/b fszt.

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

• felsőfokú képesítés, az
1/2000. SZCSM rendelet 3. sz. melléklet
6.2. pontja szerint
a fogyatékos személyek terápiás munkatárs munkakörhöz
előírt képesítések,

LIBABŐR 2D (MB) (12) PREMIER!
15:30 Csak K: 19:50 is
Kivéve H-Sze: 10:30, 12:40 is

Tel/fax: 82/321-231, 30/500-2032.

TERÁPIÁS
MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

JAMES BOND 007: A FANTOM VISSZATÉR 2D
(MB) (12) PERMIER ELŐTT!
Csak Sze: 19:30

Megrendelés: Kaposvár, Ady E. u. 5.
Telefon: 82/950-906, 30/205-1403

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítva eladó

0630 916 5551

SZÓDAVÍZ
2 l-es 50 Ft házhoz
szállítva! (25 Ft/liter)
20 l-es ballon 500 Ft.

(25 Ft/liter)

Telefonos rendelés,
SMS-ben is!

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

Folyamatos akciókkal!
www.ablakredonymester.hu
Tel: 82/715-401, +36/20/986-9222.

Kapos Extra • Független közéleti és
kereskedelmi hetilap • Megjelenik
és terjesztésre kerül minden héten
csütörtökön • Terjesztési terület:
Kaposvár, Kaposfüred, Toponár, Töröcske, Zselic Kertváros • Példányszám:
28.000 • Alapította: Schenk János • Kiadó- és szerkesztőség-vezető:
M. Schenk Tünde • Lapszerkesztő: Varga Katalin • Korrektúra: Vámi Anita •
Hirdetési referensek: Stein Petra, Vámi Anita • 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: Garkörbi 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.
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KAPOS EXTRA 2015. OKTÓBER 29.

A kaposvári temetők
nyitvatartási rendje
Keleti és Nyugati
November 2-ig:
November 3-tól:
Zsidó temető:
November 1.:

temetők:
6.00-20.00 óráig
7.00-18.00 óráig
8.00-17.00 óráig

„Diákmunka –
csomagolás”

Kaposvári cukorüzembe
keresünk könnyű fizikai munkára
olyan NAPPALI TAGOZATOS
diákokat, akik ráérnek
legalább heti 2 alkalommal
8 órás munkavégzésre.
Jelentkezni a
kovari.zoltan@hrcv.hu email
címen lehet, fényképes
önéletrajzzal. ”

A Kaposvár Most és a Compur Fotóklub közös fotópályázatának témáját
idén ünnepeink adják: Kaposvár ismert fesztiváljairól, hagyományos
ünnepi rendezvényeiről, az újévi tűzijátéktól kezdve az évet záró szilveszteri
koncertig. Mindemellett több ünnepi eseménynek is lehetünk akár résztvevői,
akár tanúi az év során. Olyan képeket várunk, amelyek Kaposváron
készültek, valamilyen ünnepi eseményen és 2013-nál nem régebbiek.
Minden pályázó 3 fotóval nevezhet.
A képeket a foto@kaposvarmost.hu e-mail címre várjuk 2015. december 7-ig.
A részletes pályázati kiírás kaposvarmost.hu hírportálunkon olvasható.
A fotó

