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Az új hulladékgazdálkodási
rendszerrel a jövőt óvjuk meg

Történelmi esemény részesei vagyunk, hiszen, az új hulladékkezelő telep átadásával véget vetünk annak az évszázados gyakorlatnak, amellyel a hulladékokból
hegyeket hoztunk létre, s egy teljesen új, környzetkímélő hulladékgazdálkodásba
kezdünk – hangsúlyozta köszöntőjében a Kaposvár határában épült új hulladékkezelő központ átadó ünnepségén Szita Károly polgármester, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke.
Több mint tízéves munka eredményeként, a 61-es főút
mellett megépült telep és a hozzá kapcsolódó beruházások
megteremtik a lehetőségét annak, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 118 településén
még ebben az évben elinduljon a házhoz menő szelektív
gyűjtés.
Az új hulladékkezelő központba kerül a társulás 118 településének kommunális és szelektíven gyűjtött hulladéka,
amelynek korszerű gépsorai alkalmasak arra, hogy a beszállított hulladékból a még hasznosítható részeket kiválogassák, így azok tovább értékesíthetők vagy újrahasznosíthatók
lesznek. Ez jól illeszkedik Kaposvár zöld város programjába,
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amely célul tűzte ki az energiatudatos, környezetkímélő
működést.
Kaposvár polgármestere az átadás során kitért arra is,
hogy a hét végén átvette a papír-, fém- és műanyaghulladék
tárolására alkalmas kék tartályt, és örömmel tapasztalta,
hogy a kaposvári emberek sorban álltak ezekért. Egyúttal
kijelentette azt is, a cél egy európai szintű, korszerű és
környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése
volt, amely egyúttal mindenki számára megfizethető. Az
új rendszerben nem kell majd a lakosságnak többet fizetni, sőt a megvalósult beruházásnak hála, 102 millió forint
marad Kaposvár zsebében, ugyanis 2016-tól ennyi lerakási

illetéket kellene fizetni, az évi 3000 tonna kommunális
hulladék után. A 23 hektáron elterülő hulladékkezelő
telepen a válogató csarnok mellett helyet kapott egy
szigeteléssel és monitoring rendszerrel ellátott, 406 ezer
köbméteres hulladéktároló is.
– A most záruló program példaértékű, hiszen zökkenőmentesen, határidőre elkészültek a létesítmények, amely
nem mindig mondható el a hasonló beruházásokról –
mondta ugyanitt dr. Nemcsok Dénes Sándor. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára köszönetet mondott a projektben résztvevőknek – többek között
Kovács Katalinnak, a társulás vezetőjének – a hosszú
éveken át tartó minőségi munkáért.
– Sikerrel megvalósult a három hulladékudvar és a hulladékkezelő telep – jelentette be Bernhardt László a kivitelezést végző Geohidroterv Kft. ügyvezetője. Az egyenként
2400 négyzetméteres hulladékudvarok Nagybajomban,
Hőgyészen és az új hulladékkezelő közvetlen szomszédságában, Kaposváron valósultak meg. Ezekbe a lakosság
beviheti régi használati tárgyait, valamint a veszélyes
hulladékot.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
VARGA KATA

Köszönet az időseknek

A hagyományoknak megfelelően idén is megünnepelték az
Idősek Világnapját Kaposváron. Az Együd Árpád Kulturális
Központba az Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és
Kaposvári Szövetsége (IKÖSZ) több mint 400 nyugdíjast hívott
meg a megye minden részéről. A 30 nyugdíjas klub képviselői
művészeti gálán mutatták be tudásukat. Énekeltek, táncoltak,
szavaltak, színházi jeleneteket mutattak be. A rendezvényen
átadták a „Mit tehetnék érted„ című kiállítás díjait is. A tárlatot ötödik éve rendezik meg a generációk közti kapcsolatteremtést és építést szorgalmazva.
Horváth Gábor, az IKÖSZ elnöke elmondta: fontosak a nyugdíjas klubok az idősek életében, ahol nem csupán közösségi
életet élhetnek, de hagyományápolást is folytatnak.
Az idősek hónapjához kapcsolódó programsorozat ezzel nem
ér véget, hiszen október 9-én Szita Károly köszönti a szépkorúakat a városi sportcsarnokban.
SZÉKI ÉVA

2

K ÖZÉLE T

KAPOS EXTRA 2015. OKTÓBER 8.

Világviszonylatban is egyedülálló
fejlesztés valósult meg a cukorgyárban

A tisztító blokk óránként 1500 köbméter nyers biogázt dolgoz majd
fel. A több lépcsős technológiának
köszönhetően a tisztított gáz 98
százalék metántartalmú, amihez
a megfelelő fűtőérték beállításához propánt adagolnak. Az egymilliárd forintot meghaladó beruházás
révén a Magyar Cukor Zrt. kaposvári
üzeme lesz az első olyan répacukorgyár a világon, amely teljes energiaigényével azonos mennyiségű biogázt állít elő, ezzel gyakorlatilag biztosítva energetikai függetlenségét.
A hétezer négyzetméteres csomagolóüzem csaknem hatmilliárd
forintból valósult meg, alapozása
tavaly júliusban kezdődött. Ennek
köszönhetően a gyár a legnagyobb
forgalmú termék, azaz az 1 kilogrammos kristálycukor esetén akár

a teljes hazai kereslet lecsomagolására is képes lesz, de a tulajdonos
Agrana tervezi, hogy a szomszédos
országok piacait is innen látja majd
el.
– Horvátország csatlakozásával az
Európai Unióhoz a kaposvári üzem
központi szerepet tölt majd be –
hangsúlyozta az ünnepélyes átadáson Johann Marihart. Az Agrana
igazgatóságának elnöke egyúttal
köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért, továbbá
azért is, hogy visszaszorította az
ágazatot érintő áfa-csalást. Mindezeknek köszönhetően nő a cukor
értéke a magyar piacon, amely biztosítja a kaposvári üzem jövőjét is.
Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért
felelős helyettes államtitkár már a
zöld technológiát magvalósító inno-

váció fontosságára mutatott rá. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a magyar
cukorgyártást kedvezőtlenül érintő
kvóták változásával az ágazat piaci
helyzete jelentősen megváltozik.
Szita Károly nem tudott jelen lenni
az ünnepélyes átadón, így a polgármester üdvözletét Borhi Zsombor
tolmácsolta a jelenlévőknek. A alpolgármester kiemelte, hogy a cukorgyárban zajló fejlesztések fontosak
Kaposvár számára, hiszen az itt
előállított biogázzal fűtik a fürdőt,
a most átadott tisztító üzem pedig
hozzájárul a novemberben megújuló,
korszerű buszpark üzemeltetéséhez
is. Egyúttal ismételten felhívta a
figyelmet arra, hogy Kaposvár 2050re szeretné elérni a megújuló források felhasználásával energetikai
függetlenséget.

111 éves a
VÁROSHÁZA

Fotó: Varga Kata
1904 fontos év volt Kaposvár fejlődésének
életében. A város lakossága rohamosan
nőtt, és nagyon sok jelentős épületünk
ebben az évben épült meg, így a városháza
is. A patinás épületnek ebben az évben újultak meg az ólomüveg ablakai, ezeket mutatjuk be most a nagyközönségnek, egyúttal
megemlékezünk más, 111 éves épületekről
is – fogalmazott L. Balogh Krisztina főépítész. A születésnap alkalmából pénteken
tartottak szakmai konferenciát és rendhagyó tárlatvezetést az épületben.
Ekkortájt nyitották a Kontrássy utcát is, ahol
két jelentős épület is ebben az évben épült.
Az egyik a 4. szám alatt található Ádám-Éva
ház. Az ennek homlokzatán található meztelen alakok annak idején nagy felzúdulást keltettek. De ugyanekkor épült meg az 5. szám
alatti saroképület, amelynek az emeletén

A legnagyobb bravúr az épület vízszintes üvegmennyezetének újrarakása volt
egykor bordélyház működött. A sétálóutcán
a megyeháza melletti Kemény-palota – amely
ma a Tourinform irodának is helyet ad –,
valamint az egykori népiskola első épülete,
a mai Kodály Zoltán Általános Iskola is ekkor
nyitotta meg kapuit. Ugyanebben az évben
szentelték fel a Kecelhegyi kápolnát is, amely
idén szintén megújult.
A városháza ólomüveg ablakait Róth Miksának tulajdonítják, ám feltehetően nem egyedül készítette azokat. Felújításuk egy évig
tartott, és több mint 30 millió forintba került.
Rendkívül aprólékos munka volt, hiszen az
ólomsínekből ki kellett szedni az üveget, az
ólmot újraöntötték, és ebbe helyezték vissza
a megtisztított és restaurált üvegeket, illetve
pótolták a hiányzó részeket. Mindezeket bárki
megnézheti munkaidőben, de a Tourinform
irodákban idegenvezetés iránt is érdemes
érdeklődni.

Fotó: Varga Kata

Átadták a kaposvári cukorgyárban az
új csomagolóüzemet, valamint a biogáz
tisztító állomást az elmúlt héten. Utóbbi lehetővé teszi, hogy az országban
elsőként, az üzemben előállított biogázt
visszapumpálják a földgázhálózatba.

Szita Károly levélben és Facebook üzenetében is megköszönte az
Agrana elnökének, Johann Marihartnak, valamint az ott dolgozóknak
az erőfeszítéseit, és gratulált a magas szintű szakmai munkához.
Egyben hangsúlyozta, hogy Kaposvár kasszájába a cukorgyár fizeti
be a legtöbb helyi adót, ezen felül több mint 200, kampányban pedig
300-nál is több ember megélhetését biztosítja. Az Agrana-csoport az
elmúlt években 10 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg a
gyárban, amelyek Kaposvárt is erősebbé és versenyképesebbé teszik.

Újabb játék a Városligetben
Újabb állomáshoz érkezett Kaposvár a
Városliget fejlesztésében: külföldi tapasztalatok integrálásával és a helyi szakemberek bevonásával egy állandó tájfutó pályát
alakítottak ki a területen, 46 állomással. A
pályán három különböző típusú játék játszható tanórai vagy edzés keretek között, akár
nagy létszámú résztvevővel is.
A sportbarátok már biztosan hallottak olyan
tájfutóversenyekről, amelyeket nem erdőkben
rendeztek meg, hanem bátran behozták egyegy történelmi belvárosba vagy lakótelepre,
esetleg más érdekes helyszínre. Kaposvár
a napokban egy hasonlóan érdekes kezdeményezéssel gazdagodott: a Városligetben
alakítottak ki egy pályát, 46 állomással. A
gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt
ajánlják ezt a fajta szabadidős elfoglaltságot.
„Amellett, hogy az iskolák testnevelés órákat
tarthatnak itt, a sportegyesületek pedig edzé-

Fotó: Róth-Balázsi Hunor

seket, a betűgyűjtő feladat teljesítése a családok számára is jó szórakozás lehet” – fogalmazott Szerb György városi sportreferens.
„A tájfutás egy kiváló sportolási lehetőség
minden korosztály számára, így a fiatalokat és
az időseket egyaránt várjuk ide, tulajdonképpen az évszakoktól is szinte teljesen függetlenül. A családok számára ugyancsak remek
közös kikapcsolódás lehet a pontgyűjtés és a
memória-fejlesztő gyakorlat egyaránt” – tette
hozzá a Somogy Megyei Tájékozódási Futó
Szövetség főtitkára, ifj. dr. Pavlovics György.
Az új pályát a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola negyedikes diákjai
avatták fel. A játék alapötletét egyébként
Kaposvár testvérvárosától, a franciaországi Sant-Sébastien-sur-Loiretől merítették,
a területhez tartozó térkép pedig Kaposvár
város honlapjáról is letölthető (https://www.
kaposvar.hu/data/dl/tajfutas.pdf).
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E heti beszélgetőpartnerünk: Boncz Edit, a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület vezetője

Messze vagyunk még
a felelős állattartástól

A nap 24 órájában hívható, s hívják is. Naponta
átlagosan nyolcvanszor
csörög a telefonja, hogy
kóbor kutyát láttak itt,
rosszul bánnak egy
állattal ott. A készülék tulajdonosa pedig
ha tud – s általában tud
–, akkor megy és segít.
Boncz Edit neve végérvényesen összefonódott
Kaposváron az állatvédelemmel és a Kutyatár
Természet és Állatvédő
Egyesülettel, akivel az
állatok világnapja alkalmából beszélgettünk.

Milyennek tartja a jelenlegi állatvédelmi szabályozást?
Sokan kérdezik tőlem, hogy nem lenne-e szükség szigorúbb szabályozásra.
Azt gondolom, ha a mostanit sikerülne
betartatni, az már nagy előrelépést jelentene. Ha ezek a szabályok betarthatók
lennének és az elkövetőket letöltendő
szabadságvesztéssel sújtanák, annak
nagy visszatartó ereje lenne. Amíg azonban a hatályos törvényeket sem tartják
be, addig fölösleges lenne szigorítani
a szabályozást. Jelenleg továbbra is a
felelőtlen, az állat érdekeit nem néző
állattartás a jellemző.
Van-e valamilyen eszköz az állatvédők kezében, hogy betartassák a
szabályokat?
Sajnos semmilyen eszköz nem áll rendelkezésünkre. Hiába teszünk feljelentést,
gyakran még a hatóságok is tájékozatlanok abban, hogy ilyenkor mi a dolguk,
kinek a hatásköre intézkedni. Így viszont
újra és újra el lehet követni ugyanazt a
tettet, jogkövetkezmények nélkül.
Mit tudnak tenni ebben a felemás
helyzetben az állatvédők?
Nehéz a dolgunk, mert nem vagyunk
hatóság. Mindenki nekünk szól, mert
az van az emberek tudatában, hogy ha
baj van az állatokkal, akkor szólni kell az
állatvédőknek, akik majd megoldják a
problémát. Mi azonban egy civilszervezet vagyunk, s ha kimegyünk egy helyre,
ahol rosszul bánnak egy állattal, akkor a
kapu előtt állva kell tárgyalnunk a tulajdonossal, aki azt is mondhatja, hogy

nem áll szóba velünk. Ilyenkor kell a
hatóság segítségét kérnünk, s megtenni
a feljelentést. Erre azonban nincs kapacitásunk. Nagy segítség lenne, ha azok
akik azt látják, hogy valahol rosszul bánnak az állatokkal, feljelentést tennének.
Mennyi kutyát képesek akár hosszú
ideig is gondozni a menhelyen?
Ez a legnagyobb problémánk. Az 50
férőhelyes telepen jelenleg 120 kutya
van. Ezért nem tudjuk azt vállalni, hogy
minden bántalmazott vagy kóbor kutyát
elhozunk. Van olyan kutyánk, aki kezdetektől, három éve a telepen van, ez az
otthona. Mi senkit nem ítélünk halálra
azért, mert nem talál gazdára. Ha bekerült a telepre, maradhat, amíg valaki érte
nem jön.
Vagyis a megoldást az örökbefogadás jelenthetné. Sikerül-e gazdát
találni a telepen lévő kutyusoknak?
Folyamatosan keresünk örökbefogadó
gazdikat, de sokkal több a bejövő kutya,
mint ahányat elvisznek.
Mire lenne a legnagyobb szükségük?
A nagyobb telep mindenképpen aktuális, de az alapproblémát ez sem oldaná meg. Ráadásul a nagyobb telephez
és a nagyobb kutyalétszámhoz több
ember is kellene. Emellett több lenne
a fenntartási költség, a rezsi és állatorvosi kiadás. Nem elég tehát csupán
bővíteni a telepet, felelősen kell a kutyákat gondozni. Ezért a legfőbb célkitűzésünk, amely az alapproblémát is megoldaná, az ivartalanítás népszerűsítése.

Ezt, illetve a felelős állattartást hangoztatjuk a rendezvényeinken is. Ennek
kezelésére létrehoztunk egy alapot is,
hogy a szabadon, ellenőrzés nélkül élő
kutyákat ivartalanítani tudjunk.
Többször hallani a városban kóbor,
vad kutyákról. Be tudják-e ezeket
fogni, és mi lesz a további sorsuk?
Az emberekben van egy fajta előítélet,
hogy a gazdátlan kutya biztosan agres�szív. A kutyák többsége azonban azért
zavart, mert számára is új ez a szituáció, meg van rémülve, de az nagyon
ritka, hogy valakit megtámadnának. Ha
falkában vannak, akkor kicsit más a
helyzet, de akkor sem jellemező, hogy
emberre támadnának, ha csak nincs
valami olyan inger, amitől megijed, vagy
támadásra kényszerül. Volt már olyan,
hogy befogtunk egy falkát, akiről az a
hír járta, hogy veszélyesek, s elfogtunk
három hízelgős, szelíd kutyát.
Önnek négy kutyája van, a telepről
származnak?
Igen, valahogy nálam ragadtak, mert
mindig ért valami olyan impulzus, ami
után már nem tudtam megválni tőlük.
Folyamatosan rákényszerülök arra, hogy
ideiglenes befogadó is legyek. Nagyon
sokszor csak úgy tudunk befogadni egy
kutyát a telepre, ha előtte valaki ideiglenesen otthont ad neki, amíg a telepen
lesz hely, vagy valaki véglegesen be nem
fogadja. Fontos lenne, ha ebben minél
többen részt tudnának venni. Ezért kérjük, aki tud, segítsen!
SZÉKI ÉVA

25 éves az önkormányzati rendszer
- Már 25 éve is olyan önkormányzatot
kívántunk, amely képes megvédeni és
támogatni polgárait. Olyat, amely nem
lebénítja, hanem felszabadítja a társadalom erőit – mondta Szita Károly, a
magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 25. évfordulója alkalmából
tartott ünnepségen, Budapesten, a
Belügyminisztériumban.
Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította a Helyi Önkormányzatok Napjává az
első helyhatósági választások napját.
Az idei ünnepségen aláírták a kormány
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és az országos önkormányzati érdekszövetségek közötti stratégiai együttműködéséről szóló megállapodást is.
Szita Károly hozzátette: véleménye szerint az önkormányzat a méltányosság, a
közjó előmozdítására létrehozott intézmény. Legfőbb feladata, hogy elhárítsa
a felmerülő akadályokat a tehetségesek
és a vállalkozó kedvűek kibontakozása
elől, és segítse a rászorulók, valamint
a hátrányos helyzetűek érvényesülését
és felzárkózását. Most pedig lehetőség
van egy ilyen önkormányzati rendszer

működtetésére, hiszen az elmúlt öt év
megadta a nyugodt építkezés lehetőségét. A Modern Városok Programjából
ugyanis a legkisebb településen élő is
profitál. Hisz a falvakhoz is a városokon
keresztül vezet az út. Fontos segítség
volt ehhez, az az 1200 milliárd forint,
amit a megyék és a megyei jogú városok arra költhetnek, amire a falvaikban, városaikban élőknek szüksége
van. Kiemelte: végre nem Budapesten
mondják meg, hogy mi a jó nekünk, és
hogy mire van szükségünk.

Hirtelen min-

den más lett,
ami korábban
rossz volt. Egy
sor „diktátor”
e l f o g a d h a t ó,
az is, akivel
ezelőtt senki
sem
akart
kezet fogni. Az
ok egyszerű: az
Schenk János
újkori népvándorlás sokkal
súlyosabb kérdéssé vált, mint azt Nyugaton feltételezték.
Súlyosabb még annál is, amire Orbán Viktor jó időben
felhívta a figyelmet. Akit ezért lenácizott a fél világ,
különösen Európa liberális fele. Most változni látszik ez
az európai vélemény. Putyin egészen jó fiú lett, amint
bejelentette, hogy megindítja a harcot az Iszlám Állam
ellen. Asszadot sem kell elűzni már. Ő az egyetlen
törvényesen választott vezető arrafelé, aki jogszerűen
behívhatja az oroszokat, hogy segítsék megvédeni
a maradék Szíriát. Az EU vezetői közben meghívták
Brüsszelbe a török államfőt, az addig otrombán támadott Erdogánt. Ő volt a patás ördög maga, most meg
lapogatja a hátát Juncker is, Schulz is. És sok pénzt
ígérnek neki, hogy tartsa török földön a szíriaiakat és
a többi menekültet.
A legnagyobb változás Németországban indult el.
Orbán igazsága már naponta köszön vissza a német
televízióból. Persze nem úgy, hogy lám, milyen igaza
volt, csak indirekten. Most már tudják, hogy Merkel hívó szavára nem ötszázezer menekült érkezik,
hanem a Bild Zeitung számításai szerint csak az idén
másfél millió. Szorozzuk ezt meg nyugodtan 6-8 fővel
– mert majd jöhet utánuk a komplett család is –, és
máris hat-nyolcmillió muszlim társul a már meglévő
négymillió törökhöz. A realistábbak kezdenek rádöbbenni, hogy Merkelék valami nagyon veszélyeset szabadítottak az országra. Most, hogy már fizikailag jelen
vannak, és ott alszanak, masíroznak az utcákon, már
érezhető is ez. Egyre inkább látszik, hogy semmit
nem fognak beváltani azokból a reményekből, amit a
német ipar új munkaerőként vizionált. Kiderült, hogy
a bevándorlók döntő többsége jó, ha hat-hét osztályt
végzett, szakmájuk nincs. Jobb esetben dolgoztak
valahol pár évig, de európai értelemben semmihez
sem értenek. A nyelvet nem tudják, tanuláshoz nem
szoktak, így a munkába állásuk még akkor sem
menne könnyen, ha megkapják a menekült státuszt.
Beilleszkedni nemcsak képtelenek, hanem nem is
akarnak. A fogadó ország törvényeit nem ismerik
el. Tisztelet a kevés kivételnek. A finneknek például
megmondták, hogy a finn iskolások olyan ételeket
esznek, amit az állatok sem ennének meg, és ők
ebből a menzából nem kérnek. Lázadnak mindenhol,
elégedetlenek az elhelyezésükkel, az ellátásukkal.
Pénzt követelnek és szabad mozgást.
Németországban újra utcára vonult ellenük a Pegida, az idegenellenességéről elhíresült drezdai civil
különítmény. Megvan az első halott is, az egyik
német menhelyen. Rossz rágondolni, hogy mit
kapott volna a magyar nép, a magyar kormány, ha
ez a tűzhalál Magyarországon történik. De már a
németeknél is egyre nehezebb ezt az egészet megmagyarázni.
Mert a menekültügy lassan minden liberális sztereotípiát és álmodozást felrúg és megváltoztat.

A menekültügy mindent
megváltoztat

HIRDETÉS

13:00
14:30
16:00
18:00
19:00

A Rádió Most 91.2 műsora
Október 9. 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 10. 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

Október 11. vasárnap

07:00
09:00
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
20:00
21:00

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

06:00
07:00
09:00
12:00

Reggeli infó
Naprakész
Lendületben
Szieszta

Október 12. hétfő

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

Október 13. 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

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

Október 14. szerda

06:00
07:00
09:00
12:00
13:00
16:00
18:00
20:00

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

Október 15. csütörtök

06:00
07:00
09:00
12:00
13:00
14:30
16:00
18:00
19:00

Reggeli infó
Naprakész
Lendületben
Szieszta
Itt és MOST
Kultúr-Tapasz
Délutáni infó
Kaposvári krónika
Mutató – szolgáltató
magazinműsor
20:00 Zenék 2000-től napjainkig
21:00 A 90-es évek dalai
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HIRDETÉS

Gyógyír bajainkra

A kínai akupresszúrás
masszázs
Köztudott, hogy a nyugati medicinák mellett a hagyományos kínai orvoslás módszerei is hatékony segítséget tudnak nyújtani bajainkra. Ezek közül most a tradicionális akupresszúrás masszázst vesszük górcső alá,
ami segít egészségünk megőrzésében, s szervezetünk
akupunktúrás pontjainak stimulálásával serkenti annak
működését.

Emléktáblát szenteltek a kaposvári jezsuitáknak
A jezsuita tudósoknak avattak emléktáblát a Németh
István fasorban, a Szent
Imre templom szomszédságában, ugyanis ez az épület
egykor a rend kaposvári központja volt, amíg azt 1950ben fel nem oszlatták.
A Gschwindt András keze
munkáját őrző emléktáblát a
Tudományos Életért Közalapítvány, a Somogyi Tudósklub és Kaposvár önkormányzata állította, Balás
Béla megyéspüspök pedig
a hétfői ünnepségen szentelte fel.
HIRDETÉS

Kétszáz tűzoltó futott fel a huszonharmadikra

Kinek ajánljuk?
• aki sokat ül számítógép
előtt (nyak-, váll-, hátfájdalom, kézzsibbadás)
• aki nehezen tud elindulni
(derék-, csípő-, lábfájdalmak)
• mozgásszervi betegségek
kiegészítő kezeléseként
(reuma, ízületi problémák)
A kínai akupresszúrás mas�százs főbb technikái:
• az akupunktúrás pontok
kézzel, elsősorban ujjakkal történő kezelése

• különböző masszázsfogások alkalmazása, az izmokon és a meridiánokon
• mobilizációs (ízületi kimozgató) technikák, melyek
kimozgatják a végtagokat,
ízületeket, így enyhíthetők
a reumatikus és mozgásszervi panaszok
A masszázs hatásai:
javul a vér- és nyirokkeringés, csökken a fájdalom,
a feszültség, szabadabbá
válnak a beszűkült izmok és
javul a közérzet.

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

HIRDETÉS

Az iskolás lányok többsége kérte a HPV-oltást
A leadott nyilatkozatok szerint a 7. osztályba járó lányok több
mint háromnegyede kérte a humán papillomavírus elleni védőoltást. A 44 ezer jogosult gyermek szülei közül csaknem 34 ezeré
kérte a térítésmentes méhnyakrák elleni védőoltást, ami országos átlagban majdnem nyolcvan százalékot jelent. Az oltásokat
az érintettek az iskolai kampányoltások keretében kapják, az
első védőoltásra októberben, a második vakcina beadására
pedig 2016 áprilisában kerül sor. Az oltóanyag kiszállítása már
megkezdődött, október 5-éig az ország valamennyi iskolájába
eljutott a vakcina, és megkezdődhet a védőoltás beadása.
HIRDETÉS

Újabb Botrány Kaposváron!
A 15 éves budapesti
Fogi-Bulvárszínház júliusban, Kaposváron tartotta
legújabb felnőtt darabjának
a bemutatóját.
A nagy sikerre való tekintettel a Botrány az Operában
c. vígjátékot ismét műsorra
tűzi a társulat a városban, a
Szivárvány Kultúrpalotában.
A Mikó István rendezte vígjátékban olyan nagy nevettetők lépnek ismét színpadra,
mint Straub Dezső, Beleznay Endre, Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa, Sáfár
Anikó, Straub Péter, Foga-

Ismét Budapest adott otthont a Lépcsőfutó Országos Bajnokságnak, amelyen Kaposvár is képviseltette magát. A verseny
nevezési díjából befolyó összeg egy részét jótékony célra
ajánlották fel: a pénzt az A Kis Túlélő Alapítványhoz juttatják
el a szervezők. Somogy megyét tizenhárom tűzoltó képviselte:
egyéniben 2 perc 45 másodperces idővel ifj. Bodó László
(KÖTÉL Egyesület) állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A
negyven év felettiek közt pedig a Borbély Károly-Szabó Zoltán
páros a bronzérmet érdemelte ki teljesítményével.

rassy Bernadett. A kétrészes komédia Clevelandban
játszódik, 1934-ben. Az
operába várják az Othello
címszerepére Tito Merellit,
ám késik, s ez humoros jelenetek egész sorát indítja el.
Jegyek kaphatók a Szivárvány Kultúrpalotában (www.
szivarvanykulturpalota, tel.:
82/510-892, email: info@
szivarvanykulturpalota.hu),
illetve a Tourinform Irodában.

Október 21-én,
szerdán 19 órakor
a Szivárvány
Kultúrpalotában!

PÁLYÁZATI, AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázati, illetve ajánlatkérési felhívás keretében bérbe adja
jelenlegi műszaki állapotában az alábbi helyiségeket
Pályázat útján:
2015. november 1. napjától, legfeljebb 5 éves időtartamra
Cím	
Alapterület (m2)
Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16. iroda
40,9
Kaposvár, Pipacs u. 7. üzlet
15
2015. december 1. napjától, legfeljebb 5 éves időtartamra
Cím
Alapterület (m2)
Kaposvár, Pipacs u. 9. üzlet
15,76
Kaposvár, Arany J. u. 7/a raktár
134
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/16. iroda
16,8
A pályázatok beadási határideje: 2015. október 15. 9 óra
Ajánlatkérés útján:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése döntését követően,
de legkésőbb 2015. december 15. napjától,
legfeljebb 5 éves időtartamra
Cím
Alapterület (m2)
Kereskedelmi egységek:
Kaposvár, Berzsenyi u. 4.
50
Kaposvár, Damjanich u. I/1.
85
Kaposvár, Füredi u. 22.
53
Kaposvár, Honvéd u. 9.
27
Kaposvár, Kossuth tér 5.
576,31
Kaposvár, Nemzetőr sor 3.
64
Kaposvár, Nemzetőr sor 6.
27
Kaposvár, Nemzetőr sor 6.
45
Kaposvár, Noszlopy G. u. 2.
267,7
Kaposvár, Sávház I. lh.
40
Kaposvár, Tallián Gy. u. 72.
36
Raktárak:
Kaposvár, Fő u. 8. udvari, alagsori
143
Kaposvár, Fő u. 22. udvari
33
Garázsok:
Kaposvár, József A. u. 7/a
15
Kaposvár, József A. u. 7/a
15
Kaposvár, Fő u. 95.
15
Iroda:
Kaposvár, Szántó u. 5. fsz.
22,05
Kaposvár, Szántó u. 5. fsz.
8,78
Kaposvár, Szántó u. 5. fsz.
13,32
Kaposvár, Szántó u. I. em.
27,72
Kaposvár, Szent I. u. 14. fsz. 5.
47,3
Kaposvár, Szent I. u. 14. I/7.
14,3
Kaposvár, Szent I. u. 14. I/8.
24
Kaposvár, Szent I. u. 14. I/16.
13,3
Kaposvár, Szent I. u. 14. I/18.
17,5
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/2.
15,9
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/5.
15,4
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/6.
61,6
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/7.
16,4
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/8.
14,4
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/9.
14,4
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/13.
13,0
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/15.
13,0
Kaposvár, Szent I. u. 14. II/21.
17,2
Az ajánlatok beadási határideje: 2015. október 15. 9 óra
A bérbeadással kapcsolatban bővebb felvilágosítást
Tencz Tünde vagyongazdálkodási ügyintéző ad
(telefon: 501-590, Kaposvár, Kossuth tér 1. IV. 413. iroda).
A pályázat benyújtásának helye: KMJV Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási
Irodája Kaposvár, Kossuth tér 1. IV/413.
A pályázat kiírója az ajánlatkérési és pályázati felhívás indoklás
nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Város
NÉZŐ
Október 8. (csütörtök)
13:30 óra: Pillanatragasztó
Rendhagyó irodalomórát szervez a Munkácsy Mihály Gimnáziumban a Berzsenyi Társaság, melynek vendége Tóth
Krisztina író.
Helyszín: Kaposvár,
Kossuth L. u. 48.

17 óra: Országos Könyvtári
Napok - „Ne add fel!”
Gombos Péter hívja beszélgetésre Somogy megye magyar
tanárait.
Információ: Takáts Gyula
Megyei és Városi Könyvtár

Október 9. (péntek)
14:30 óra: Országos Könyvtári Napok – Országos Könyvtári Napok rajzpályázat, eredményhirdetés
Információ: Takáts Gyula
Megyei és Városi Könyvtár

Október 9-10.
(péntek-szombat)
Roxínház a Corso Bevásárlóközpontban. Október 9-én
19 és 20:30 órakor. Október
10-én 16 órakor.
Október 10. (szombat)
7:40 óra: „Gyalogolj az
egészségedért a Meteorral”
15. túra. Találkozás: távolsági
autóbusz-pályaudvar 2. kocsiállás. Túratáv: 13 km
Információ: Kaposvári Meteor TTE

Dél-dunántúli Kék túra. Találkozás: a távolsági autóbusz-pályaudvaron 07:05 órakor
Információ: Természetvédő
Turisták Somogyért Egyesület

10 óra: Múzeumok Őszi Fesztiválja – Alkossunk együtt!
– A nagy rajzolás
Helyszín: Fekete István
Látogatóközpont. A részvétel ingyenes

Somogyi kastélyok és kúriák,
kirándulás a Kaposvári Polgári Casinoval. Indulás: 9 órakor
a Domus parkolóból
Információ: Kaposvári Polgári Casino

10 óra: Országos Könyvtári
Napok – Horváth Anita előadása különleges Matrjoska
baba gyűjteményéről
Információ: Takáts Gyula MVK

Október 11. (vasárnap)
9-12 óra: 3. Női Mozgásfesztivál Kaposváron
Információ: MA-VIK Triatlon Club

9-13 óra: Könyves vasárnap
– kedvezmények, programok
egész nap
Információ: Takáts Gyula MVK

Október 14. (szerda)
18 óra: Őseink ösvényein – az
Örökség egyesület rendezvéHelyszín: megyeháza
nye
Október 12-16.
(hétfő-péntek)
9-13 óra: Láthatatlan valóság a könyvtárban
12-én 8:30 órakor kiállítás
megnyitó.
Információ: Takáts Gyula
Megyei és Városi Könyvtár

Október 14. (szerda)
17 óra: Múzeumok Őszi Fesztiválja - Múzeumi Esték
Helyszín: Rippl-Rónai Múzeum,
a részvétel ingyenes.

Október 15. (csütörtök)
19 óra: Szivárvány Bérlet
Kaposvár Nyitóhangverseny.
A Nemzeti Filharmonikus
Zenekart Kocsis Zoltán
vezényli, közreműködik Gál
László kürtön.
Helyszín: Szivárvány Kultúrpalota
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Ábrándozásra csábít az Igéző
Újabb Weeber Klára alkotást avattak Kaposváron az elmúlt pénteken. Az Igéző című
szobor a város legrégibb épületének egyik
vakablakában, a Csokonai Fogadónál található. Az ablakon kikönyöklő
hölgy alatt felirat is olvasható: Pillants
rá a keblemre
és ábrándozzál kedvedre!
– bíztat némi
pajzánkodásra
a szöveg.
S ha erre nem is
lehet mindenkit
rávenni, az biztos, hogy sokan
lesznek, akik
megsimogatják a szoborba
öntött hölgyet.
Így van ez a

5

I NNEN-ONNA N

többi Weeber Klára szoborral is. A táncoló
bohócot és a Florentint is fényesre simogatták már a városlakók és a turisták. Az
utóbbi mellé a Szivárvány Kultúrpalotánál le
is lehet üli, s mindenféle édes és fájdalmas titkokat súgni a
fülébe.
Weeber Klára szobrainak éppen ez, a szerethetősége adja a
legfőbb varázsát. Az
alkotásokat, csakúgy,
mint 77 éves alkotójukat nem lehet nem
kedvelni. A művésznő életkedve, derűje,
humora, kedvessége minden szobrán,
köztérin és a kiállításokon bemutatott
kisebbeken egyaránt
átsüt.
SZÉKI ÉVA

Emlékezzünk a hősökre!
Október 6-án az aradi
vértanúkra emlékezünk
országszerte, és a határon
túli magyar településeken
is. Kaposváron hagyományosan a városligeti tónál,
ahol ezen hősök neveit
vésték a kövekbe.
Az aradi vértanúk azon
magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc leverése után az
1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük
miatt Aradon végeztek ki.

Bár Aradon összesen 16
honvédtisztet végeztek ki,
a nemzeti emlékezet mégis
elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi
így.
Mindegyik aradi vértanú a
szabadságharc kezdetén
aktív vagy kilépett császári
és királyi tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy
altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi
rendfokozatot viselt. Lázár

Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a
szabadságharc végén önálló seregtestet irányított.
Egyébként egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok. Ugyanezen a napon
végezték ki Pesten az első
felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost.
Kossuth Lajos 1890-ben,
az egyetlen fonográfon is
rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának
nevezte.

Fotó: Róth-Balázsi Hunor

Várják a szavazatunkat a Prima-díjra
Az országos Prima Primissima-díj mellett
az idén is szavazhatunk Somogy megye
legkiválóbb szakembereire, a somogyi
primákra. A VOSZ Somogy Megyei Szervezetének elnöksége felhívására az előzetes
válogatásra 24 jelöltet ajánlottak, akik
közül a zsűri 10 személyt választott ki a
további szavazásra. Közülük kerül ki az
a három személy, aki megnyeri a háromszor egymillió forintos fődíjat. Róluk az öt
főből álló szakmai zsűri dönt, akik a helyi
kamarák és a vállalkozók képviselői közül
kerültek ki. A közönségdíjra azonban bárki
szavazhat, a legtöbb voksot kapott jelölt
pedig 250 ezer forinttal lesz gazdagabb.
Szavazni levélben vagy személyesen a VOSZ
irodájában vagy a vosz.somogy@t-online.hu
e-mail címen lehet. Az eredményhirdetés
egy gálaműsor keretében lesz a négyéves
hagyományoknak megfelelően, a Csiky Ger-

gely Színházban október 15-én, este hat
órakor. Szavazni október 14-én délig lehet.
A jelöltek, akikre a szavazatokat várják:
• Dabóczi József – építészmérnök
• Gombos Péter – egyetemi oktató, a
Magyar olvasástársaság elnöke
• Bellai Zoltán – református lelkész
• Turi Endre – néptáncpedagógus
• Rumszauer Miklós – katolikus plébános
• Kubatov Antal – középiskolai tanár
• Csapodi Balázs – Kistücsök étterem
tulajdonosa
• Demeter György – a férfi röplabda-válogatott szövetségi kapitánya, a FINO
Kaposvár vezető edzője
• Rostás László – kardiológus főorvos
• Bertalan Péter – történész, egyetemi
oktató
A jelölteket megtekinthetik a kaposvarmost.
hu hírportálunkon.

HIRDETÉS

KAPOSVÁRI TÁVFŰTÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK
NÖVELÉSE
99,44 M Ft vissza nem térítendő támogatás a takarékosabb, színvonalasabb
távfűtésre – az Európai Uniótól és a Magyar Államtól.

A 13 aradi vértanú:
Knezich Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György,
Lovag Pöltenberg Ernő, Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác,
Gróf Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos
HIRDETÉS

INNOVÁCIÓS KEREKASZTAL
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT
2015. október 2-án második alkalommal, immár konkrét, kiemelt témában került
megrendezésre az Innovációs kerekasztal című rendezvény a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. szervezésében. A kerekasztal létrehozásával elérendő cél
fontos pontja a Kaposvár Megyei Jogú Város és a Kaposvári Egyetem által megvalósítandó TÁMOP 4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0008 számú Tudás-Park projektnek. A
Tudás-Park projekt célja a Kaposvári Egyetem képzési és kutatási portfóliójának a
helyi gazdaság szerkezetéhez való igazítása, a helyi és regionális gazdasággal való
együttműködésének erősítése a tudástranszfer, tudásmenedzsment szerepének
megerősítésével.

A projekt célja a távhőtermelés és távhőszolgáltatás hatékonyságának növelése, a
keringetési villamosenergia-felhasználás csökkentése, valamint a hálózati hőveszteségek csökkentése volt. A projekt 2014 nyarán valósult meg, a teljes bekerülési költsége
99,44 M Ft volt, a teljes beruházás vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, a
KEOP-5.4.0/12-2015-0010 számú pályázat keretében.
A fűtőművi keringetés szivattyúja nem volt alkalmas a kibővült hálózat és a változó tömegáramú keringetés elvárásainak megfelelően gazdaságosan működni, ezért a fűtőművet
egy fordulatszám-szabályozású keringetőszivattyúval korszerűsítettük. Éves átlagban
várhatóan 88000 kWh-t meghaladó megtakarítás érhető el ez által. A beruházással a
változó tömegáramú keringetés korszerű, optimalizált nyomásszabályozást kapott, az
5, új nyomásérzékelő által a felügyeletbe küldött jelek alapján számítógépes algoritmus
optimalizálja a szivattyú fordulatszámát.
A projekt keretében a Táncsics gimnázium csatlakozott a távhőrendszerre, segíti a jobb
kihasználtságú hőtermelést, a távhőtermelés és -elosztás fix és változó költségeinek
fajlagos csökkentését. A projekt keretében korszerű, kompakt hőcserélő blokk létesült
az iskola pincéjében, kiváltva az elöregedett, alacsony hatásfokú FÉG-VESTALE tetőtéri
kazánokat.
Szintén a projekt részét képezte a Honvéd utca 19-23. távhővezeték cseréje. Az épületeket ellátó primer vezetékek kora elérte a 40 évet, hővesztesége a mai viszonyok között
jelentős mértékű volt. Az épületek körüli közterületek felújítása
miatt indokolttá vált a vezetékszakasz előrehozott cseréje. A
projektrész keretében korszerű, előszigetelt ISOPLUS
vezetékeket építettek be.
A projekt révén megvalósuló környezeti előnyök
között kiemelendő a villamosenergia-felhasználás csökkenése 88371 kWh/év értékkel, a
projektszinten megtakarított primer energiahordozó mennyisége 2862,4 GJ/év, az
üvegházhatású gázkibocsátás csökkenése 212,4 t/év értékkel.

Az Innovációs kerekasztal rendezvény sorozat pénteki állomásán, a Fino-Food Kft. székhelyén a
Fino-Food Kft. és a város képviselőin kívül megjelentek a Kaposvári Egyetem kutatói és a város
életében szintén fontos szerepet betöltő vállalkozások, a Kométa’99 Zrt. és a Privát Húsfeldolgozó Kft. (Privát Hús) is képviseltette magát.
A találkozón a Fino-Food Kft. vezetői, Egyed László és Szommerné Egyed Linda vázolták jelenlegi tevékenységüket és további terveiket, melyek megvalósításához jelenleg a lehetséges utakat,
módszereket térképezik fel. A vállalkozást dr. Tossenberger János, a Kaposvári Egyetem Agrár- és
Környezettudományi Karának dékánja is biztosította az egyetem aktív részvételéről.
Az Innovációs kerekasztal célja a lehetséges kutatási irányok megjelölése, kidolgozásának elindítása. A kerekasztal lehetőséget
ad az önkormányzat, az egyetem és a vállalkozások közötti
szorosabb együttműködés kialakítására, a tervek összehangolására, ezáltal egy közös stratégia kidolgozására.

Európai Szociális
Alap
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Biztonságosabbá vált Somogy
Ülésezett múlt héten a megyei közgyűlés. A testület egyebek mellett
meghallgatta Piros Attila megyei rendőrfőkapitány beszámolóját Somogy
megye 2014-es közrendjének és közbiztonságának alakulásáról.
A dandártábornok elmondta: megyénk
biztonságosabbá vált az elmúlt időszakban. Nem csupán a statisztikák
javultak, hanem ami ennél sokkal fontosabb, az emberek szubjektív biztonságérzete is erősödött.
A jelentős változás mögött a rendőrség,
a polgárőrség, az önkormányzatok és
a lakosság összefogása áll. Ennek
köszönhető, hogy a regisztrált bűncselekmények száma az előző év hasonló
időszakához képest 22 százalékkal lett

kevesebb, a kiemelt bűncselekmények
számában pedig 27 százalékos a csökkenés. Jól alakultak a nyomozás eredményességi mutatók is.
– Az elkövetők többsége rács mögött
van vagy eljárás folyik ellene. Tele van
a fogda, addig azonban nem lehetünk
elégedettek, míg valamennyi bűnözőt
el nem kapjuk – mondta a főkapitány,
aki a közlekedési adatokról is beszélt.
Csökkent a balesetek száma, kivéve
a nyári idegforgalmi szezont. A statisztikában ez az egyetlen negatív szám,
amely szerint 176-ról 195-re emelkedett a balesetek száma a nyári időszakban. Új feladatot jelent a rendőrkapitányság számára a migráns helyzet
kezelése. A horvát határszakaszon az

elmúlt egy hónapban több bevándorló
érkezett Magyarországra, mint Kaposvár lakossága.
– A rendőrség tökéletesen látja el a
feladatát. Ezt bizonyítja, hogy egyetlen
migránst sem lehet látni sem Zákányban, sem Barcson, és beljebb se jönnek a megyébe. Mindezt a helyi és
más megyékből történő rendőri átcsoportosítással tudjuk elérni. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy a megye más
területein rendőrhiány lenne – mondta
Piros Attila.
A közgyűlés a rendőrkapitány meghallgatása után egyebek mellett döntött
még a Vigasságok terének üzemeltetéséről és kitüntető díjak átadásáról is.
SZÉKI ÉVA

FOTÓPÁLYÁZAT
Honlapunk indulása óta sokan küldtek már be fotókat
különböző alkalmakkor. Volt, hogy a város egyik rendezvényén készült a kép vagy a Desedán kaptak el egy pillanatot, esetleg egy vihar során fotóztak képet. Mindegyik
arról mesélt, amit a készítője fontosnak, szépnek, esetleg
különlegesnek látott. Az elmúlt két évben meghirdetett
fotópályázatainkra beérkezett képek sokasága azt bizonyítja, hogy egyre többen hódolnak a fotózás szenvedélyének, és akár szinte profi módon is űzik ezt a szakmát.

PROMÓCIÓ

ANGYAL
MELLETTEM
PRESSER GÁBOR ÉS RÚZSA MAGDI KONCERTJE
Különleges duett koncerttel érkezik Kaposvárra Presser Gábor és
Rúzsa Magdi december
9-én a városi sportcsarnokba.
Most tíz éve, hogy Rúzsa
Magdi besétált a Megasztár stúdiójába és az
első válogatáson csak
úgy mezitláb, kiséret nélkül elénekelte az Aprócska bluest. A zsűri, benne
Presserrel igencsak a
hatása alá került s ez
aztán így történt a közönséggel is, mikor adásban
megláthatták a Vajdaságból jött lányt.
Eltelt néhány hónap és
Rúzsa Magdi megnyerte
a Megasztárt. A sorozat

után kettejük útja nem
teljesen vált szét, a tíz
év alatt, ha nem is sokszor – összesen huszonegy alkalommal – léptek
fel együtt, és Presser ez
idő alatt írt is három dalt
Magdinak. Az “Egyszer”
című dal megjelenése és
meglehetős sikere után
megsokasodtak a felkérések kettejük együttes fellépésére, így lassacskán
kialakult az elképzelés
egy olyan koncertről, ahol
már nemcsak néhány dal
erejéig vendégeskedik,
hanem egy mindkettejükre épülő, közös előadást
láthat a közönség.
Nem mellesleg, ezeken a koncerteken játszák
első alkalommal
Presser Rúzsa Magdinak
írt új dalát, az ANGYAL
MELLETTEM címűt, mely

aztán kettejük közös koncertjének címe is lett és
nemsokára látható lesz
a YouTube-on és a Facebook-on. www.facebook.
com/PresserRuzsaTURNE
Régi és új dalok váltják
egymást, köztük nem
egy olyan, melyet Presser jóval Rúzsa születése
előtt írt.
Az előadás egy részében
csak ők ketten vannak a
színpadon, de aztán csatlakozik hozzájuk három
– Presser által meghívott
– muzsikus, és akkor a
valaha látott-hallott egyik
legkülönösebb felállítású zenei együttes kíséri
a két énekest: zongora:
Presser Gábor, trombita/hegedű: Kovács Öcsi
Ferenc, szájharmonikák:
Szabó Tamás, ütőhangszerek: Födő Sándor.

A koncertre jegyek válthatók a Tourinform irodában (Fő u. 8., tel.: 82/512–921), a
Szivárvány Kultúrpalota pénztárában (Noszlopy Gáspár u. 5–7., tel.: 82/510–892), valamint
a Gagmanagement Produkciós és Reklámiroda weblapján www.gagprodukcio.hu.
HIRDETÉS

Ismét kiírták a Bursa
Hungarica ösztöndíjakat

Szeptember 24-i játékunk megfejtése: „Angyal mellettem”.
Nyertesünk: Fülöp Lajosné, Kaposvár, Kodály Z. u.
Gratulálunk!
Nyereményét szerkesztőségünkben veheti át,
a Kossuth L. u. 6. sz. alatt, h-cs: 9-16 óra, p: 9-14 óra között.
HIRDETÉS

November 9-ig lehet pályázni
az idei Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjra. Ezt azon kaposvári fiatalok igényelhetik, akik
jelenleg valamely felsőoktatási
intézményben tanulnak nappali
tagozaton, vagy most állnak az érettségi előtt, és valamely ilyen jellegű intézménybe kívánnak jelentkezni.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, az eper.hu oldalon. Azok a
pályázók, akik a korábban már regisztráltak a rendszerben
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe.
A jelenleg is a felsőoktatásban tanulók „A” típusú ösztöndíjra, 2 szemeszterre pályázhatnak, míg a felvételi előtt állók
a „B” típusúra, összesen 6 szemeszterre.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kapható a
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Irodáján. Cím: Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. szám alatt és a www.kaposvar.hu
internetes honlapon.

A Most Médiacsoport azzal a szándékkal hirdeti meg
idén fotópályázatát, hogy lehetőséget biztosítson a fotósoknak arra, hogy a nagyközönség előtt megmutassák,
mit tudnak. Hogy érdemes fotózni, érdemes Kaposváron
is megkeresni és megmutatni a szépet, az érdekeset, a
különlegeset. Harmadik alkalommal hirdetjük meg fotópályázatunkat, ezúttal az „ÜNNEPEINK – KAPOSVÁRI ESEMÉNYEK” témakörben. Hogy kinek mit mond ez a cím?
Meglátjuk januárban, a kiállítás megnyitóján!

„Egy igazi, nagy képnek azt
kell kifejeznie, amit az ember
mélyen, legbelül érez arról,
amit le akar fényképezni, hogy
e módon igazán kifejezhesse
azt, amit az életről érez.”
Ansel Adams
Most mindenki készítse a gépét, keresse azokat a felemelő,
elgondolkodtató, szívmelengető vagy jókedvre derítő ünnepi
pillanatokat, amelyeket érdemes megörökíteni!
A pályázati kiírást hamarosan a Most Médiacsoport felületein: a Kapos Extrában, a Kaposvár Most.hu internetes
hírportálon és a Rádió Most műsorában tesszük közzé,
ebben mindenki részletes információhoz juthat a pályázati
tudnivalókkal kapcsolatban.
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A kubai mulatók forró,
szivarfüstös éjszakáinak
sztárja, a kubai nép elsőszámú kedvence, a HABANA SOCIAL CLUB zenekar
2016 januárjában egy 80
állomásos latin-amerikai
turnéra indul, de előtte –
2015 telén – Magyarországon is koncertezik.

Az együttes 2015. november
24-én 19 órai kezdettel a Kaposváron a Csiky Gergely Színházban folytatja a közép-európai turnéját.
A HABANA SOCIAL CLUB a
kubai és a latin-amerikai sajtó
szerint is, méltó utódja a Buena
Vista Social Club-nak, legalább
annyi fülbemászó slágerrel, mint
elődje. A Buena Vista Social Club
2014-ben az Adios Tour keretében búcsúztatta el a közönségét,
melyet követően még inkább
megnőtt a Habana Social Club
népszerűsége. A több mint fél
évszázados múlttal rendelkező
Habana Social Club alapító
tagjai közül már páran eltávoztak az élők sorából, így a jelenleg
11 fős zenekar az évtizedek
során többször megújult, fiatal
virtuóz zenészek is csatlakoztak

HABANA SOCIAL CLUB
R E A L M E N T E

CU BA

A „Buena Vista”, mint életérzés tovább folytatódik. A kubai nép kedvenc zenekarának
- Habana Social Club - felejthetetlen előadói estje Kaposváron.

Jegyek: a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon.

Mi történik a testével,
ha leszokik a dohányzásról?

Várandósan
tér vissza
Bridget Jones
Több mint tíz évvel az előző rész
után, ismét a mozikba csábítja a
szingliket Bridget Jones.
A Working Title Films vállalkozott
a nem könnyű feladatra, hogy
ismét filmre vigye Bridget Jones
történetét, aki immár a negyvenes éveiben járó, első gyermekét
váró kismamaként tér vissza a
filmvászonra – és mit ad Isten:
újra szingli. A filmet forgalmazó
társaság nemrégiben jelentette
be, hogy 2016. szeptember 16-án
kerül a mozikba a Renée Zellweger
főszereplésével készülő filmsorozat harmadik része, melyet
ezen a héten kezd forgatni a stáb.
A készülő produkcióban szerencsére nem kizárólag a főszereplő,
hanem szerelme, a Mark Darcy-t
alakító Colin Firth is visszatér,
valamint Patrick Dempsey-vel
egészül ki a stáb. A rajongók
legnagyobb szomorúságára azonban Hugh Grant nem tér vissza.
Érdekesség, hogy az első két film
(Bridget Jones – 2001; Bridget
Jones: Mindjárt megőrülök! –
2004) Helen Fielding könyvsorozatán alapult, melynek lapjain az
írónő nem mindennapi és kínos
pillanatokkal teli szerelmi életét
meséli el. A harmadik rész szintén hű marad Helenhez, uganis
a mű a hölgy a The Independent
lapjain megjelent rovatán nyugszik. Bridget ismét az egyedülállók
népes táborát erősíti, ám egy

H

az idősebb tagok mellé. Clemente Hechevarria és Rubén
Gonzalez alapítók szerint: „A
kubai nép életéhez, sorsához,
emlékeihez egy-egy dal kötődik,
amelyek a világ minden emberéhez szólnak, kivétel nélkül mindenki magáénak érezheti a mi
bánatunkat és boldogságunkat.
Ez a zenei örökség óriási alázatot és felelősséget kíván tőlünk,
előadóktól.”
A magyar koncertturné alatt, a
különleges show nézőiként
megtapasztalhatjuk a kubai életérzést: a HABANA SOCIAL CLUB
dalai mellett számos latin-amerikai világsláger akusztikus átdolgozást is meghallhatjuk. A zenei
utazáson felcsendülnek a legnagyobb kubai slágerek: Anelo,
Flor palida, Chan – Chan,
Bailando, Vivir Mi Vida, Che
commandante, Guantanamera, Caballo viejo, Represent
Cuba vagy a Se que te amo,
amit Ricky Martin is feldolgozott.
A koncert minden korosztály számára páratlan zenei csemege,
az autentikus díszlet, a kubai
táncosok, a színes jelmezek,
a havannai hétköznapok hangulatát felidéző vetítés is felejthetetlenné varázsolják az estét.

Sosem túl késő leszokni a dohányzásról! Leszokni – akármilyen korban és
akárhány évnyi dohányzás után is teszi – azt jelenti, hogy a várható élettartamának ideje megnövekszik, feltéve, ha azelőtt szokik le, mielőtt komoly
betegsége lenne.
A leszokás első, 24 órája után a vérnyomása és a tüdeje elkezd helyreállni.
3 hónap után a vérkeringése és a légzése észrevehetően jobb lesz. 5 év után
a szívroham esélye egy dohányos esélyének a felére csökken. 10 év után a
tüdőrák esélye egy dohányos esélyének a felére csökken. Amikor leszokik a
dohányzásról az étvágya megnőhet, és az ízérzékelése is felerősödik, emiatt
nagyobb lesz a csábítás. A súlynövekedés csak átmeneti lesz. Ha végleg
leszokott a dohányzásról, sokkal könnyebbnek fogja találni az aktív életmódot, és könnyebben fog megszabadulni a felesleges kilóktól. Ha felkészül,
és egy megfelelő leszokási tervet választ magának, akkor máris megteremtette a leszokás ideális feltételeit.
Válasszon egy napot, amikor kezdi, és tartsa magát hozzá! Háziorvosával
vagy gyógyszerészével is beszélhet a nikotintapasz vagy nikotinos rágó
használatáról, ami segíthet. Attól a pillanattól kezdve, hogy feladja a
dohányzást, a teste elkezdi a ‚gyógyulási’ folyamatot. Ezalatt esetlegesen
nikotin-elvonási tüneteket észlelhet magán. Észreveheti, hogy még mindig
kívánja a cigarettát, illetve nyugtalannak, frusztráltnak vagy fáradtnak érezheti magát. Mindenképpen próbáljon meg a leszokás pozitív oldalára koncentrálni – például a rengeteg pénzre, amit megspórol majd, a kellemetlen
szag eltűnésére, illetve, hogy az egészsége
jelentősen javulni fog. A leszokás első pár
napjában kerülje a teát, kávét és alkoholt.
Ha újrakezdte, ne aggódjon. Nem bukott el,
csak a következő alkalommal való sikere
esélyét növelte. A legtöbb embernek 4-5
próbálkozás kell ahhoz, hogy valóban leszokjon a dohányzásról.

ennél is nagyobb megpróbáltatással kell szembesülnie a negyvenes szöszinek, ugyanis kiderül,
hogy elővigyázatlanságának hála,
teherbe esett, ám azt nem tudja,
kitől. Érdekesség, hogy míg az

első két filmben hízókúrára fogták a szinglik királynőjét alakító
Renée-t, addig a 46 éves színésznő idén ezt nem vállalta be,
így ezúttal mesterségesen hozzák
formába a készítők.
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Itthon és külföldön is egyre eredményesebbek – sokat jelent a régióközponti rang
Kaposvár hat sportágban számít magyarországi
régiós központnak, ami az elmúlt időszakban be is
váltotta a hozzá fűzött reményeket. A szakemberek további eredményjavulást várnak attól, hogy a
sportlétesítmények fejlesztése is elindult. A somogyi megyeszékhely birkózói szinte minden hazai és
nemzetközi versenyen bizonyítanak, és ők is abban
bíznak, hogy elkészülhet az új csarnokuk.
A kaposvári bokszolók már
új csarnokban készülhetnek fel a versenyekre, és
az uszodában is több újítás
történt az elmúlt időszakban.
A Kodály iskolában már új
parketta várja a röplabdázókat, ráadásként a kajakosok
desedai csónakházának felújítása is elkezdődött már.
Ezeken kívül a dzsúdósok és
a birkózók is új csarnokot
kapnak, amely újabb lökést
adhat a két küzdősportágnak.
„Már időszerű, hogy ezen a
héten tovább tudjunk lépni,
és még több gyereknek tudjunk helyet biztosítani. Jóval
nagyobb lenne a szőnyegfelületünk, és a kiszolgáló egységek, mint például a kondi
terem, a szauna, mindenképpen segíthetnek majd abban,
hogy az eddigieknél is eredményesebbek lehessünk”
– mondta Takács László, a
Kaposvári Sportközpont és
Sportiskola és a Nehézatlétikai SE vezetőedzője.
A kaposvári birkózók az elmúlt
időszakban három versenyen
is nagyszerűen teljesítettek.
A szlovákiai Nyitrán rendezett
nemzetközi viadalon négy nemzet sportolói próbáltak szerencsét. A kadet korosztályú

Kaposváron birkóztak a Dél-nyugat
Magyarország legnagyobb tehetségei

Hazai szőnyegen szerepeltek
a fiatal kaposvári birkózók
szabadfogásúak között a 63
kg-ban érdekelt Aladics Gergő
ezüstérmet érdemelt ki teljesítményével. A junior szabadfogásúaknál a 74 kg-osok csatáját
Horváth Barnabás nyerte, aki
ezzel megvédte korábbi elsőségét. A felnőtt női mezőnyben
a 63 kg-os Lasky Vivien negyedik helyen zárt.

Kiemelkedő eredményt ért el
Járfás Luca a 17-20 évesek
számára Tatabányán rendezett Junior Birkózó Országos
Bajnokságon. A tavalyi év
kadet bajnoka – elsőéves juniorként – a dobogó második
fokára állhatott a 63 kg-os
súlycsoportban. Eredményének értékét növeli, hogy szep-

temberben kezdte meg tanulmányait a Pécsi Tudomány
Egyetemen, ami nehezítette
a felkészülését. A 66 kg-os
Kajtán Olivér még kadet korcsoportos versenyzőként a
mezőny legnépesebb súlycsoportjában értékes 7. helyezéssel zárta a viadalt
Az elmúlt hétvégén a kaposvá-

ri RG Csarnokban rendezték
a dél-nyugat magyarországi
területi birkózó bajnokságot.
A diák II., diák I. és serdülő korcsoportokban tizenegy
egyesület 139 fiatal sportolója lépett szőnyegre. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzői kiemelkedően
szerepeltek a népes mezőny-

Gólfesztivált rendeztek a dobogóra törő egriek a városi fürdőben
Három, hazai mérkőzés után csak
egy pont áll a Kaposvári Vízilabda Klub neve mellett az OB I-es
tabellán. A legutóbbi játéknapon
az egriek rendeztek gólfesztivált
a városi fürdőben, de nem ez volt
az igazán fájó, hanem az újonc
miskolciak meglepetés-győzelme
néhány nappal korábban.
Két, válogatott játékos, először a
montenegrói Csucskovics, majd
Hárai Balázs lőtt a kaposvári játékos-edző, Szécsi Zoltán kapujába
a mérkőzés elején. Az előző idényben bronzérmes egriek nem bízták a
véletlenre dolgot: Erdélyi, majd Biros
Péter indítása után Szívós, emberelőnyből pedig Vapenszki is betalált,
míg a hazaiak részéről csak Parezanovics és Vindisch volt eredményes.
A második negyedben tovább nőtt
a két csapat közti különbség, már
9-2-re vezettek a vendégek, amikor
Parezanovics bevette a kaput.
Már a decemberi –
hagyományos – Látványsport-fesztiválra készül a
Team Kaposvár csapata.
Az egyesületben azonban nemcsak versenyzői csoportok dolgoznak
rendszeresen, hanem
előkészítő és óvodai
csoport is működik.
„Szeptember elején kezdtük el a munkát 42 gyerekkel, négy csoportban
– mondta lapunknak a
Team Kaposvár vezetője, Szerbné Szabó Katalin. – Versenyzőink már
a decemberi, kaposvári
Látványsport-fesztiválra
készülnek, és szeretnénk
az idén is színvonalas
produkciókkal a közönség elé lépni. A csapat
tagjai már tanulják az új
koreográfiát, az új lépéseket és a tornaelemeket. Emellett az erősítés
is fontos szerepet tölt be.
Az a tapasztalatunk, hogy

Első győzelmére vár még a KVK
Szécsi Zoltán a folytatásban már a
medence széléről dirigált, a kaposvári kaput a fiatal Krémer védte
helyette, akit Hárai hamar felavatott. A kaposvári közönségnek a
Vasastól visszatérő Juhász-Szelei

gólja jelentett némi örömöt, de
még így is nyolc volt közte, sőt,
a záró szakaszban még erre is
rátett az Eger. A hevesiek a hajrában is lendületben maradtak, és
végül 18:5 arányban győztek. A

Formálódnak az új gyakorlatok
Már a Látványsport-fesztiválra készülnek
a Team Kaposvár növendékei

kaposváriak hiába játszhatták az
első három bajnoki mérkőzésüket
hazai medencében, eddig mindös�sze egy pontot gyűjtöttek.
„A Miskolc elleni hazai verség
után sokkal rosszabb kedvem volt.
Azon a mérkőzésen teljesen mást
játszottunk, mint amit szerettem
volna, az Eger ellen viszont nagyjából az történt, amit terveztünk. Azt
mondom, hogy egy picit lehetnénk
gyorsabbak, lehetnénk bátrabbak,
de ezen a nehéz helyzeten át lendülünk majd. Egyetlen jó meccs
elég lehet ahhoz, hogy felgyorsuljunk, bátrabbak legyünk és szigorúbbak” – összegzett a lefújás
után a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán.
Az egri csapat győzelmével továbbra is vezeti OB I „A” csoportját,
míg a Kaposvár az utolsóelőtti,
azaz a hetedik helyről várja a bajnoki folytatást. 
-fpa gyerekek élvezik ezt az
időszakot, egy edzésről
sem hiányoznak, nehogy
lemaradjanak, az őszi
szünetben pedig reményeink szerint még több
idő lesz arra, hogy összeálljanak a gyakorlatok.
A tavasz óta egyébként
részt veszünk a Magyar
Látványtánc Sportszövetség versenyein is,
és ezek a bajnokságok
igazán jó erőfelmérőnek
számítanak minden esetben. Természetesen az
előkészítő és az óvodai
csoport tagjai is lelkesen, ügyesen dolgoznak.”
Az edző szerint azok a
fiatalok, akik szeretnek
mozogni és táncolni,
közelebbről is megismerkedhetnek a showtánccal, és a legügyesebbek
a későbbiekben akár
nemzetközi versenyekre
is eljuthatnak majd.

-ss-

ben, hiszen közülük csaknem
harmincan értek el dobogós
helyezést. Kor- és súlycsoportjában Bekő András, Tóth
Zsombor, Csonka Sándor,
Szekér Áron, Déri Dominik,
Rézműves Patrik, Kiss Krisztina, Fáth Henrik és Járfás
András állhatott fel a dobogó
tetejére.
(o)

SportHÍREK
Súlyos vereség Pakson

A második félidőben nyújtott játékával érvényesítette a papírformát
a paksi Atomerőmű a Kaposvári
Kosárlabda Klub együttese ellen
az NB I./A csoportos férfibajnokság első fordulójában. A tartalékos
somogyiak az első negyed után
még nyolc ponttal vezettek, a térfélcsere után viszont mindössze
11 pontot dobtak, így nem tudták
elkerülni a súlyos, 91:48 arányú
vereséget.

Bécsben a Diamant-lányok

Egy mérkőzést nyert, egyet pedig
elvesztett Bécsben az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I-es
női röplabdacsapata. Az új évadra
készülő együttes egy másodosztályú alakulattal találkozott, és szombaton este 3:2 arányban győzött,
másnap délelőtt pedig ugyanebben
az arányban alulmaradt. Ezen a
túrán mutatkozott be a Diamant új
centere, Jezerniczki Tímea.

Tizenötöt lőtt a Rákóczi

Kiütötte ellenfelét a Kaposvári
Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó
Akadémia együttese a megyei I.
osztályú bajnokság legutóbbi fordulójában. Az éllovas zöld-fehérek
a Balatoni Vasas otthonában győztek 15-0-ra. Jovánczai Zoltán négy,
Luka Dominic pedig három gólt
szerzett a Siófokon rendezett találkozón.

Torma Kálmánra emlékeztek

Harmadik alkalommal rendezték
meg a Torma Kálmán futballtornát
Kaposváron, ezzel adózva az egykori vezérigazgató és Rákóczi-klubelnök emléke előtt. A megmérettetésen a házigazda Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. csapata
mellett a Tömegközlekedési Zrt, a
Rákóczi Öregfiúk és a kaposfüredi
együttes lépett pályára. A körmérkőzések után végül a Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. állhatott
fel a dobogó legfelső fokára, a
legjobb játékos és a legeredményesebb góllövő is a DDKK Zrt.
csapatából került ki Récsei László
és Minkler Endre személyében.
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A családban szeretik meg
az olvasást a gyerekek

A családban alakul ki, hogy milyen szókincset
használ egy gyerek és megszereti-e az olvasást – vélik a szakemberek. Amikor többen
többféleképpen – könyvtárosok, pedagógusok,
nyelvészek és persze gyakorló szülők, nagyszülők – újra és újra vizsgálták a társadalom olvasástudását, mindig eljutottak a gyökerekhez,
a családhoz. A gyerekek nem az első osztály
első hetében találkoznak az olvasás feladatával, hanem a családon belül több generáció
építkezésének eredménye, hogy milyen szófordulatokat, milyen típusú mondatokat, milyen
gazdag szókincset használnak. Szakemberek
ezzel kapcsolatban elmondták: a mesékben
olyan szófordulatok vannak, amelyek egyrészt
gyönyörű képek és érthetővé tesznek egy
gondolatot, másrészt erkölcsi iránymutatást
tartalmaznak.
(MTI)

Megröntgenezték
Pompeji megkövült lakóit

Azonosították az évszakok változásához való
igazodásért felelős sejteket az állatokban
A kutatóknak sikerült azonosítaniuk azokat a sejteket az állatokban,
amelyek az évszakok változásához
való igazodásért felelősek. A Man-

Rendkívüli radiológiai vizsgálatot végeztek a vulkánkitörésben elpusztult Pompeji városának egykori lakosain. A forró
hamutól megkövült holttestek sok új információval szolgáltak
az akkori lakosok életmódjáról. A Vezúv kitörésekor, Kr. u.
79-ben kővé dermedt nők, férfiak és gyermekek maradványainak kutatását a pompeji régészeti felügyelőség végeztette egy radiológus és egy fogorvos együttműködésével.
Tizenhat megkövült holttestet vetettek alá a különleges
radiológiai vizsgálatnak, amely lehetővé teszi a csontvázak
háromdimenziós rekonstrukcióját is.
A kutatás meglepetésekkel szolgált: a röntgenfelvételek
elárulták, hogy Pompeji lakosainak az eddig véltnél sokkal jobb volt az életszínvonala. A megvizsgált holttestek
a fogazata kiváló állapotban volt. A kutatók szerint ezt az
magyarázza, hogy hússzegény táplálkozást követtek, és nem
fogyasztottak cukortartalmú ételeket. Ugyanakkor számos
foguk töredezett volt, mivel az ókorban foggal téptek és
törtek sok mindent más eszközök használata helyett. Az is
kiderült, hogy mindegyikük koponyacsonttörést szenvedett.
A vulkánkitörésben összedőlt épületek darabjai sebezhették
meg őket, majd a forró hamu betemette holttestüket. Pompejiben a 19. század végétől 86 megkövült holttest került
elő. Az idén tavasszal restaurált maradványok az ásatások
területén külön kiállításon láthatók.
(MTI)
Az elmúlt időszak egyik legsikeresebb szezonja volt
az idei nyári főszezon, a korábbinál sokkal kevesebb
fogyasztóvédelmi szabálytalansággal találkoztak a
hatósági ellenőrök. Egyre több vállalkozás rájön
arra, hogy érdemes betartani a szabályokat, mert a
visszatérő ügyfél az igazán értékes.
Az eredmények bizonyítják az elmúlt másfél évben
a fogyasztóvédelemben végbement szemléletváltás
sikerét, hogy a vállalkozásokkal együttműködve
lehet eredményeket elérni. A nyári főszezonban
összesen 1844 ellenőrzést végeztek a hatóság
munkatársai, amiből 424 esetben tártak fel kisebb
súlyú szabálytalanságot, ez 23 százalékos kifogásolási arányt jelent, ami 7 százalékponttal kevesebb a
tavalyinál.
A hatóság évek óta kiemelt figyelmet fordít a vendéglátóipar és a személytaxi-szolgáltatás ellenőrzé-
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chesteri és az Edinburghi Egyetem
szakemberei megállapították, hogy
az agyalapi mirigyben található pars
tuberalis sejtjei speciális sejtek, amelyek annak függvényében reagálnak,
hogy mennyi nappali fény éri őket,
ezzel belső genetikai naptárként szolgálnak az állat számára.
Ezeknek a „naptársejteknek” a működése nagyon változó az év folyamán,
ami különböző fehérjék termelését
eredményezi a téli és a nyári hónapokban. Ez a proteinek közötti átkapcsolás
irányítja a birkák és egyéb emlősök
ritmusát, vagyis az évszakok változásához való igazodását.

„A kutatókat régóta foglalkoztatja,
hogy hány állat változtatja meg teste
fiziológiai működését az évszakoknak
megfelelően.”Néhány állat például téli
álmot alszik, míg mások, köztük a
birkák, a téli hónapokra időzítik a párzást, hogy tavasszal hozhassák világra kicsinyeiket, amikor több táplálék
áll rendelkezésükre. A kutatók egykor
úgy vélték, hogy az embereknél nem
figyelhető meg ilyesfajta szezonális
alkalmazkodás, ám közelmúltbeli vizsgálatok azt mutatták, hogy valószínűleg másképp áll a helyzet és bizony
szezonális eltérés figyelhető meg a
fertőző betegségekkel szembeni védelemben.
(MTI)

Fogyasztóvédelmi
szempontból is
sikeres volt a nyári
idegenforgalmi szezon

sére. Pozitívum, hogy a vendéglátó egységeknél a
tavalyihoz képest 6 százalékponttal javult a helyzet,
így 421 esetben találtak szabálytalanságot, míg
a taxisok ellenőrzésekor a 2014-es adatokhoz
képest 8 százalékponttal kevesebb, 12 százalékban
állapítottak meg mulasztást a hatóság ellenőrei. A
fogyasztók érdekeit súlyosan sértő, kirívó jogsértést
nem tártak fel az ellenőrök az idei, nyári szezonban.
A legtöbb jogsértést a helytelen étel- és italmérés
miatt állapítottak meg az ellenőrök, ezen kívül volt
a vásárlók könyvét érintő hiányosság és előfordult,
hogy nem tüntették fel a termékek árát.
(MTI)

Bob Dylan kiadja ikonikus dala
20 különböző felvételét
Bob Dylan kiadja a rocktörténelem egyik legfontosabb szerzeményének
tartott Like a Rolling Stone című dalának 20 különböző felvételét egy új
CD-n. A hatperces, orgonán kísért dalt 1965 júniusában vették korongra
a Highway 61 Revisited című albumhoz. A lemezre került felvétel azonban
változtatásokon ment keresztül a stúdióban, mielőtt végleg rögzítették. A
negyedik variáció került a korongra, de Dylan még 11 változatot felvett. A
fel nem használt változatokat használhatatlannak tartották, mondván, ritmusuk túl gyors. Al Kooper, aki az orgona-aláfestést játszotta, később meg
is jegyezte: „nem tudom, hogy volt képes Dylan ilyen gyorsan énekelni”.
Kooper, aki megőrizte az egész felvételi folyamat kópiáját, hangoztatta,
hogy egyetlen változat sem közelíti meg azt, amelyik végül felkerült az
albumra. Az új CD-n Dylan rajongói megismerhetik a New York-i Columbia
Records stúdiójában két napon át folyt munkát. Az első változatban a dal
keringő tempójú és orgona helyett zongora kíséri. Az első napi felvételek
végén Dylan eljátszotta a dal egy nyers, lassú változatát, amelyből később
az zenészek nemzedékeire nagy hatást gyakorló felvétel elkészült – olvasható a BBC News honlapján. A dalhoz írt szöveg kézirata tavaly kétmillió
dollárért kelt el a Sotheby’s New York-i aukcióján. Az énekes egy kaliforniai
rajongója bocsátotta árverésre a kéziratot, akik közvetlenül Dylantől vette
meg azt. A CD novemberben limitált kiadásban – ötezer példányban – fog
megjelenni.
(MTI)

apróhirdetések
Ingatlan
LAKÁSOK, CSALÁDI HÁZAK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

ITT KERESSE:

www.cityhomekaposvar.hu
Tel.: 20/294-0062
Kaposváron, Tüskeváron 100 m2-es családi ház, garázzsal, parkosított gyümölcsössel eladó. Tel: 20/594-3491.
Áron alul eladó Kaposváron, Kálvária
utcában 60 m2-es, udvari, 2 szobás,
gázos lakás. Ir.ár: 3 700 000 Ft, érd:
06/30/575-2202.
Kaposváron 2,5 szobás, erkélyes, 1.
emeleti panellakás eladó. Érd: 30/8534593.
5 milliós felújítással, ár alatt családi ház
eladó, Kaposvár, Balázskert köz. 90 m2,
cirkófűtés, 30/9020-604.
Kaposvár, Róma-hegyen, csendes, rendezett környezetben, 82 m2-es, 2 szobás, előkertes ház, közel ezer m2-es, jól
méretezett, széles telken 7,3 M Ft-ért,
tulajdonostól eladó. Tel: 30/370-6645.
Kaposváron, a Vásártéren két üzlethelyiség eladó üzletként, 80 m2. Tel:
30/9573-352.

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.
Kaposváron, a Füredi u.-ban 5. emeleti,
szigetelt, műanyag ablakos, másfél szobás lakás, liftes házban, panorámás kilátással, csendes, nyugodt környezetben
eladó. Ár: 4,9 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.
Róma-hegy lábánál 85 m2-es, kétszobás,
gáz+vegyes központi fűtéses családi ház,
aljzat- és homlokzatszigeteléssel, garáz�zsal, pincével, 780 m2-es telekkel Ár: 7,6
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.
Tüskevári városrészben eladó egy 85
m2-es, három szoba, konyha-étkező, nappalis családi ház, két garázzsal, műhel�lyel, tárolóval. Ár: 7,5 M Ft, 06/20/2940062.

Kaposváron, cseri városrészben 2 szintes családi ház, melléképületekkel eladó.
Érd: 30/504-3772, 70/616-3110.

Cseri tetőn, 90 m2, 1+2 félszobás, amerikai konyha-nappalis, teraszos, felújított
családi ház, garázzsal, 600 m2 telken.
16,9 M Ft, 70/9494-501.

Kaposváron, Németh I. fasorban 63
m2-es, 4. em.-i, 2,5 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros, erkélyes lakás eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft, 70/332-4154.

Belvárosi, 2008-ban épült, 1. em., 71 m2
lakás, 25 m2-es terasszal, 4 m2 erkéllyel
és egy 16 m2 garázzsal. 17,99 M Ft,
70/9494-501.

Kaposfüredi szőlőhegyen, Desedához
közel, hétvégi ház, gyümölcsössel eladó,
1,450 M Ft. Villany van. Tel: 70/9322411.

Északnyugati városrész, 4. em., téglaépítésű, 43 m2, 1,5 szobás, egyedi hőmen�nyiségmérős, távfűtéses lakás. 6,4 M Ft,
70/9494-501.

Belváros közepén, 4 lakásos társasházban kiváló állapotú, 95 m2-es, tégla,
gázos lakás eladó. Szükség esetén
garázs is megoldható. Tel: 70/364-8645.

Belvárosi, téglaépítésű, 4. em., 50 m2,
1 + 2 félszobás, részben felújított, konvektoros lakás, 7,69 M Ft, 70/9494-501.

Kaposváron, a Hunyadi utcában ötszobás
családi ház eladó. Újszerű, négyszobás,
kaposvári téglalakást vagy kicsi, budapestit beszámítok. Ár: 33 M Ft, tel:
82/320-902, 06/30/394-9644.
Belvárosi, társasházi, 2,5 szobás, étkezős, jó beosztású, 3. em.-i, gázos lakás,
70 m2-es eladó. Garázs megoldható, ir.ár:
9,2 M Ft, tel: 20/516-8854.
Kaposváron, a Diófa utcában (volt csillagvizsgáló mellett) téglaépítésű pince, présházzal, pihenőszobával eladó. Terület:
1800 m2, ár: 3,3 M Ft. Tel: 82/320-902,
06/30/394-9644.
Kaposváron a belvárosban kínálok
eladásra egy 80 m2-es, galériás, két szoba+nappalis, nagyon jó állapotú, cirkó- és
padlófűtéses lakást. Ir.ár: 14 500 000 Ft,
30/676-8978.
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.
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.
Eladó Kaposváron, a Vasvári Pál utca
1. sz. alatt található ingatlan tetőterében kialakított 53 m2-es lakás.
A lakás irodaként funkcionált, helyiségei is e célt szolgálva kerültek
kialakításra. Lakás ára: 3,9 millió
forint! Érdeklődjön a 06309859972es telefonszámon!
Eladó Kaposváron, a Vasvári Pál u. 1.
szám alatt egy, 116 m2-es és egy 130
m2 nagyságú műhely. A műhely szerelésre, raktározásra és kisebb átalakítással kereskedelmi és szolgáltatási
célokra is hasznosítható. A nagyobb
műhely ára: 4,3 – míg a kisebb műhely
ára: 3,6 millió forint. Érdeklődni lehet
telefonon: 06309859972!
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Zöldövezetben, 1. em., 40 m2, cirkófűtéses, 1 szobás, erkélyes téglalakás, saját
tárolóval. 5,5 M Ft, 70/9494-595.
Virág u., 4. em., 28 m2, 1 szobás, gázos
garzonlakás, nagyon jó állapot, teljes
bútorzattal, azonnal költözhető. 4,8 M Ft,
70/947-9262.
Belváros, szigetelt, tégla, 3. em., 65 m ,
2,5 szoba+6 m2 erkély, nagyon jó állapot,
önálló tároló, zárt udvarban, gk. beállás,
gázos. 10,9 M Ft, 70/947-9262.
2

Somssich u., 3. em., 80 m2, 2,5 szoba+erkély, felújított, önálló tároló, garázs,
cirkó kp.-i fűtés, esetleg budapesti lakásra cserél. 14 M Ft, 70/947-9262.
Tüskevár, 950 m2 telek, 212 m2 lakótér,
4,5 szoba, garázs, 2 fürdő, jó állapot.
18,5 M Ft, 70/947-9262.
Zrínyi u. vége, 622 m2, egyenes telek,
100 m2, 2,5 szoba+étkező, garázs, pince,
gáz kp.-i, költözhető. 10,5 M Ft, 70/9479262.
Kaposvár belvárosi, fiataloknak való, felújított, klímás, 65 m2-es, erkélyes téglalakás eladó, 30/2858-938.
Kaposváron, családias, nyugodt, csendes, kertvárosi környezetben, a Tóth Á.
u.-ban eladó egy 64 m2-es, földszinti, 2,5
szobás, átlagos állapotú, egyedi gázfűtés, erkélyes lakás, garázzsal és kerttel!
Ir.ár: 10 900 000 Ft, 30/676-8978.
Kaposváron, a belvárosban eladásra
kínálok egy 65 m2-es, 3. em.-i, 2,5 szobás, erkélyes, szigetelt, műanyag nyílászárós, házközponti fűtéses, jó állapotú téglalakást. Ir.ár: 10 600 000 Ft,
30/676-8978.
Kaposvár belvárosában, a Tallián Gy. közben, csendes, nyugodt helyen eladásra
kínálok egy 50 m2-es, 4. em.-i, kétszobás, jó állapotú téglalakást. Ir.ár: 7 450
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.
Kaposváron, az Arany J. u.-ban eladó egy
3,5 szobás, amerikai konyhás, 91 m2-es,
2. em.-i, erkélyes, jó állapotú lakás. Ir.ár:
15 900 000 Ft, 70/604 -5887.
Eladó 2 + leválasztható, 1,5 szobás, héra
fűtéses, 110 m2-es, lakható állapotú családi ház, saját garázzsal, csendes helyen
Kaposvár belvárosában. Ir.ár: 13 500
000 Ft, 70/604-5887.
Eladó lakást keresek, 2-3 szobást, 8 000
000 millió forintig, lehetőleg ne zárószinten, 70/604-5887.
Eladó Kaposvár családi házas övezetében, csendes, szép környezetben, 3
szobás, felújításra szoruló, 100 m2-es
családi ház, 350 m2-es telekkel. Ir.ár: 9
990 000 Ft, 70/604-5887.
Eladó a Búzavirág ltp.-en egy 2,5 szobás,
erkélyes, műanyag nyílászárós, egyedi
mérős, jó állapotú, 2. em.-i panellakás.
Ir.ár: 7 900 000 Ft, 70/604-5887.

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
m2-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.
Kaposváron, a 48-as ifjúság u.-ban, 1,5
szobás, 44 m2-es, téglaépítésű, nyílászáró cserélt, távfűtéses, 4. em.-i, igényesen felújított lakás eladó. Ir.ár: 6,5 M Ft,
30/661-3085.
Kontrássy u. elején, polgári stílusú, 53
m2-es, nappali + 2 félszobás, magasföldszinti, téglaépítésű, gázfűtéses lakás,
belső udvari, ingyenes parkolási lehetőséggel eladó. Ir.ár: 7,8 M Ft, 30/6613085.
Bajcsy-Zsilinszky u.-ban, új építésű, 91
m2-es, cirkó-gázfűtéses, amerikai konyhás-nappalis+3 szobás, 2 fürdőszobás,
igényes, modern, fedett erkélyes lakás,
garázzsal együtt eladó. Ir.ár: 18,9 M Ft,
30/661-3085.
Legalább 1,5 szobás, költözhető állapotú
lakást keresek Kaposváron, maximum 7
millió forintig. Megfelelés esetén, azonnali készpénz fizetéssel! Tel: 30/6613085.
Kaposfüred, Kisközi u.-ban eladásra
kínálok egy 825 m2-es telken álló, 97
m2-es, 2+2 félszobás, tetőtér-beépítéses családi házat. Ir.ár: 11,9 M Ft,
30/661-3085.

Oktatás

Társ
64 éves, kaposvári férfi hölggyel ismerkedne. Leveleket a szerkesztőségbe „aki
keres, talál” jeligére.

Vegyes
Dióbelet vásárolok a megye egész területén, 1600 Ft/kg áron. Tel: 30/8139847.
Flavin7 szelén, külön cink, réz, króm,
magnézium, vas bioflavonoidokkal érkezett 06/20/517-2567.

Oszloptuja eladó Kaposváron, parkosításhoz, sövénynek, 1,8 m-ig,
kedvező áron. Tel: 30/481-3085.
Eladó 750 literes szüretelőkád,
boroshordók (70-150 liter), 3 m
szélességű, kétszárnyú vaskapu
oszlopokkal, Whirlpool automata
mosógép, 1 db mosogatógép,
1 db kéttálcás mosogató. Tel.:
82/311-469.

AKCIÓ! Friss: csirke 740,
kacsacomb 1780, szárnytő
740, fagyasztott: csirkemáj
495, darált hús 590, farhát 99, pecsenyekacsa
820, liba 850, tyúk 690 Ft/
kg. Szárnyasbolt Kaposvár,
Béke u. 29.

STUDIUM FUTURUM
NYELVISKOLA

Kaposvár, Honvéd u. 18/b fszt.

Tel/fax: 82/321-231, 30/500-2032.
PL-7292/005 Nysz: 14-0070-04

Facebookon: facebook.com/studiumfuturum

OKTÓBERI
NYELVTANFOLYAMOK
• angol középfok 80 órás
• német kezdő 80 órás
• angol felsőfok 60 órás
• spanyol, olasz kezdő

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

Állás
Kaposvári fodrászüzlet, meglévő vendégkörrel, gyakorlott fodrászt keres. Érd:
30/460-8358.
A Duna House kaposvári irodája 2 fő
ingatlanértékesítő kollégát keres, azonnali kezdéssel! Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: Berzsenyi D.
u.4.,tel: 06/30/459-4044, emailcím: gal.
aniko@dh.hu
Vendégházunk recepciós állást hirdet.
Elvárás: angol nyelvismeret. Előny szakmai tapasztalat. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal az info@vicolohaz.hu
címre.

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

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

Fürdőkád felújítás, zománcozás.
Tel: 20/475-1793.

Veszélyes fák kivágása

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

VEGYES TŰZIFA
méterben és hasítva 10.000 Ft/m3-től!

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

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

Tüttő Tamás asztalos
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.

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

Németországba

heten-

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

SZÓDAVÍZ

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.

Munkatársakat keres

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.

kaposvári irodájába
a Precognox szoftverfejlesztő cég.

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.

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

Java programozót,
akár gyakorlat nélkül is.

A babák szoptatására, pelenkázására külön helyiség áll rendelkezésre.

A rendezvény ingyenesen látogatható!

KIADÓ
Okt. 8- 9., 19 óra
Okt. 12-13-14., 16., 17 óra

Okt. 12-13-14., 19 óra
Szivárvány Filmklub

külföldi munkavállalásra
is alkalmas

fnysz: 00777-2012

(Gépész, Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.).
Ingyenes parkolás a szakközépiskola melletti parkolóban.

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

(3 nyelvű) oklevelet adó,

www.studiumiroda.hu,

október 10-én, szombaton, 14-18 óráig
az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és
Kollégiumban

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

Szolgáltatás

Angol tanítást vállalok, 06/30/2739828.

indul KAPOSVÁRON,
október 19-én.
Tanfolyam ára: 39.000 Ft
(részletfizetés).
Érd: tel: 70/369-8655,

Őszi-téli bababörze

Dübörög a szív (12)
Feliratos amerikai film, 2015, 101 p.
R: Jonathan Demme
Fsz: Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie
Gummer, Sebastian Stan

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

MASSZÁZSTANFOLYAM

Kedves anyuka, apuka! Kedves nagyszülők!

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.

Hölgy aranyban (12)
Feliratos amerikai-angol film, 2015,
109 p.
R: Simon Curtis
Fsz: Helen Mirren, Ryan Reynolds,
Katie Holmes, Daniel Brühl
Jegyár: 850/950 Ft
Információ: 82/510-892
www.szivarvanykulturpalota.hu

a Kaposvári Nagypiacon,
az új, fedett csarnokban

egy 20, egy 30 és
egy 24 m2-es
üzlethelyiség
élelmiszer-jellegű
profil céljára,
valamint egy
Baross G. utcai,

utcafronti, 10 m2-es üzlet
tetszőleges profillal.
A piac hétfő kivételével
mindennap,
vasárnap is nyitva tart!
Érdeklődni: 30/472-6159
www.nagypiac.hu

A Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. Távfűtési Üzeme
2015. október 8-án Kaposvár város területén a
távhőszolgáltatást a beérkezett igények és a előre jelzett
időjárási lehűlés miatt biztosítja.
Kéri az épületek/lépcsőházak közös képviselőit,
hogy probléma esetén keressék a diszpécserközpontot
(tel: 82/411-775, Kaposvár, Kanizsai u. 27.)

Ezeket az autókat lopják a legjobban Magyarországon
A Belügyminisztérium adatai szerint az idei év első három
negyedévében 2170 darab gépjárművet loptak el Magyarországon, az autótolvajok kedvence pedig a Volkswagen volt. Bár tény,
hogy darabszám szerint a legtöbb autót Volkswagenből kötöttek
el a tolvajok, de egészen más képet kapunk a kedvencekről,
amennyiben a forgalomban lévő autók számához viszonyítjuk
az ellopott mennyiséget. E szerint a BMW végzett a képzeletbeli
dobogó legfelső fokán, 760 ilyen járműre jut egy lopás, a második helyen az Audi, a harmadikon pedig a Toyota végzett.

Pogácsát kapnak a somogyi rókák
Szombat óta így oltják a rókákat veszettség ellen. A vakcina
tartalmát csalétkekbe rejtik, ezeket pedig kisrepülőgépről
szórják ki az állatoknak. Az érintett térségekben 21 napig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a főállatorvos. A
szomszédos országok közül egyébként Ukrajnában és Románia teljes területén is jelen van a betegség, illetve az idei
évben Szlovákiában, a lengyel határ közelében is találtak
fertőzött rókákat.

Gazdit keresünk!
Sári és Zsiga
Kb. 4 hónapos cicák,
egy cicabarát udvarába
dobták be őket a „gazdáik”. Sári cirmos kislány, Zsiga fekete kisfiú.
Rendkívül kedves, játékos, dorombolós kis állatok. Szobatiszták, oltva, féregtelenítve vannak. Érdeklődni: 70/294-1648, 70/360-7383

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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Pályaválasztási Kiállítás
és Szakmabemutató
2015.
A kiállítás segítségével könnyebbé válik a
döntéshozatal a pályaválasztással, továbbtanulással
és szakmákkal kapcsolatos kérdésekben.
Helyszín:
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola
(Kaposvár, Baross utca 19.)
Időpont:
2014. október 16-án 09.00–16.00 óráig,
17-én 09.00–12.00 óráig.
Kiállítók: Somogy megye középfokú oktatási
intézményei, Kaposvári Egyetem, civil
szervezetek, kamarák, fegyveres testületek,
SMKH Foglalkoztatási Főosztály.
Szolgáltatások: képzési, pszichológiai,
pályaorientációs tevékenységek, uniós
munkavállalási tájékoztatás.
Várunk sok szeretettel!
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