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Hatalmas mennyiségű adomány gyűlt
össze a Most Médiacsoport, a Máltai
Szeretetszolgálat Kaposvári Szervezete és a Kaposvári Sportközpont és
Sportiskola közös karácsonyi adománygyűjtésén.
A Most Médiacsoport felhívására
több százan mozdultak meg a városban, így gyűlt össze négy kisbusznyi
tartós élelmiszer, tisztító- és tisztálkodási szer, babaápolási termék,
játék, könyv és ruhanemű.
– Harmadik alkalommal hívtuk életre
az adventi időszakban az akciót, mert
úgy gondoltuk, karácsony előtt még
jobban oda kell figyelnünk azokra,
akik szerény vagy nehéz körülmények
között élnek – mondta M. Schenk
Tünde, a médiacsoport kiadó- és
szerkesztőség-vezetője. Kiemelte: –
Nagyon örültünk, hogy a Rádió Most
hallgatói, a Kapos Extra olvasói és
a Kaposvár Most.hu látogatói ilyen
szép számmal bizonyították segítőkészségüket, és több mázsa adományt vittek a gyűjtőhelyre.
A felajánlásokat hétfőn szállították el
a sportcsarnoktól a szeretetszolgálat
kaposvári és kadarkúti központjaiba.
Az adományokat a következő napokban szétválogatják és a szükségletek
szerint csomagokat állítanak össze
belőlük, melyeket még karácsony
előtt eljuttatnak a rászorulókhoz.
– A Máltai Szeretetszolgálat már
hosszú évek óta tevékenykedik
Kaposváron és 4 éve vagyunk jelen
a kadarkúti kistérségben is. Mind a
megyeszékhelyen, mind a kistérséghez tartozó településeken sok olyan
család él, akiknek nagy segítséget
fognak jelenteni ezek az adományok,
főleg az ünnepek előtt – mondta
lapunknak Horváth László, a szeretetszolgálat koordinátora. Hozzátette, hogy a felajánlásokat mintegy
150 kaposvári rászorulóhoz és 36
kadarkúti és környékbeli családhoz
juttatják el.
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Videós ajándékunkat
keressék hírportálunkon,
a kaposvarmost.hu-n!

Itt az ünnepvárás, a
pihenés időszaka. Kívánjuk, hogy töltsék az
ünnepeket szeretteik
körében, mi is ezt tes�szük.
Előtte azonban egy kis
meglepetéssel készültünk olvasóink, hallgatóink számára. Rendhagyó, videós ajándékunkat keressék hírportálunkon, a kaposvarmost.
hu-n, amelyben elhozzuk
önöknek Meseországot,
manókkal, tündérekkel,
kis állatkákkal és természetesen a Mikulással.
Boldog karácsonyt és
örömteli új évet kíván a
Kapos Extra, a Kaposvár Most és a Rádió
Most Kaposvár csapata.
Újságunkkal legközelebb január 14-én találkozhatnak. Addig is
hallgassák rádiónkat és
böngésszék hírportálunkat!
A SZERKESZTŐSÉG

2

K ÖZÉLE T
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Elindult a házhoz menő
szelektív gyűjtés Kaposváron
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A hét elején elindult a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Kaposváron, miután a még hiányzó
kék edények és gyűjtőautók is megérkeztek. A
kék edényekbe gyűjtött papírt, műanyagot és
fémet hetente egyszer viszik el a szolgáltató munkatársai, valamely kommunális szállítási napon,
a pontos időpontokról minden háztartás írásbeli
értesítést kapott.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program részeként 6,2 milliárd forintból valósult meg a korszerű
hulladékkezelő telep a 61-es út mentén, ahol átválogatják és frakciónként különválasztják a térségben
keletkező hulladékot. Itt több mint egy hete indult
el a szelektív válogatócsarnok, ahová már megérkeztek az első, háznál összegyűjtött szállítmányok
is. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható,
hogy sokan a kék gyűjtőedénybe dobják az üveget
is, holott azt továbbra is a szelektív szigeteken kell
gyűjteni.
A hulladékkezelő telep megvalósításán túl további
eszközökre és gépekre is sikeresen pályázott a
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás. A tíz kommunális hulladék gyűjtésére, és
két szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas gépjárművel együtt 32 ezer darab kék, szelektív gyűjtőedény
is megérkezett, utóbbiakat a kaposvári háztartások
már megkapták.
– Az újabb beszerzéseknek köszönhetően december
14-én elindulhatott a házhoz menő szelektív gyűjtés
Kaposváron, január 1-jével pedig a társulás további
117 településén is megkezdi ezt a munkát a szolgáltató – tudtuk meg az indulást beharangozó sajtótájékoztatón Kovács Katalintól, a társulás vezetőjétől.
– Kaposvár szándéka, hogy megvalósítsa a „Zöld
város” programot, amely azt célozza, hogy az évtized végére teljes egészében megújuló energiákból
tartsuk fenn magunkat. Ehhez a programhoz tökéletesen illeszkedik az új komplex hulladékgazdálkodási program is, amely új fejezetet nyit Kaposvár és a
térség hulladékgazdálkodásában. Mindez pedig úgy
valósult meg, hogy a kaposváriaknak ezért semmit
sem kellett fizetni, hiszen az Európai Unió finanszírozta a beruházást – fogalmazott lapunknak ugyanitt
Dér Tamás alpolgármester.
A kaposváriak bizonyára tapasztalták, hogy a hetekben a kommunális edényeket chipekkel látták el,
ezek segítségével rögzíthető, hogy hol, mikor és
milyen módon végzik munkájukat a szolgáltató munkatársai.

Döntöttek: egyetlen szünetben sem
maradnak éhesek a rászoruló gyerekek
Utolsó alkalommal ülésezett
idén a kaposvári közgyűlés. A
testületi döntések előtt Szita
Károly az elmúlt közgyűlés óta
eltelt időszak legfontosabb történéseiről adott számot. A polgármester elmondta: történelmi
pillanatokat élt át novemberben
Kaposvár. Büszke és sikeres
korszakába lépett a település,
mely 70 ezer ember munkájának
eredménye.
A sikerek között említette a polgármester a városi autóbuszflotta teljes lecserélését, a 215
millió forint önerőből kiépítetett,
15 kamarából álló közbiztonsági
rendszert. Kaposvár 55 utcájában 2135 lámpatestet cseréltek
le 315 millió forintért. Jövőre a
maradék 1800 lámpatest cseréje
is megtörténik modern és „okos”
lámpákra. Ezzel évi 21 millió
forintot spórol a város. Kaposvár
történetének legnagyobb intézményfelújítása ért véget: 24-et
korszerűsítettek 900 millió forint
értékben.
– Arra vagyok a legbüszkébb,
hogy egy erős, összetartó közösség alakult ki Kaposváron. Ezt
szimbolizálta az első adventi
gyertyagyújtás, ahol soha nem
látott számban gyűltek össze a
kaposváriak, hogy együtt ünnepeljék advent eljöttét – mondta a
városvezető.
A napirendek között a képviselő-testület megtárgyalta és

Fotó: Varga Kata

Fotó: Róth-Balázsi Hunor
elfogadta, hogy 2016. január
elsejétől nem kell iparűzési adót
fizetni a kaposvári felnőtt- és
gyermek-háziorvosoknak, valamint fogorvosoknak. Ezzel 16
millió forintot spórol meg 61
kaposvári orvos.
A képviselők döntése értelmében 2016 tavaszától a rászoruló
kaposvári gyermekek térítésmentesen kapnak ebédet minden
tanítási szünetben. Idén több
mint 700 rászoruló kaposvári
kisgyermek étkezhetett ingyen
a szociális, nyári gyermekétkeztetés keretén belül. Jövőre ők
a többi szünetben is igénybe
vehetik a napi egyszeri, ingyenes
étkezést, melyről az önkormány-

A kormány migránspolitikájának támogatásáról
is szavaztak a képviselők a városi közgyűlés idei
utolsó ülésén. Bár a jobboldali többség igennel
szavazott, a baloldali és liberális képviselők nem
támogatták a kötelező betelepítési kvóta elleni
fellépést. – A következő években 122 milliárd

zat gondoskodik, a költségeket
azonban a kormány állja.
Nem változik jövőre az óvodai
csoportok száma a megyeszékhelyen. Sem bővíteni, sem szűkíteni nem fogják a csoportok számát. Kevesebben kapnak viszont
jövőre ingyenes parkolókártyát a
városban. Nagyon sok VIP kártya
van, ezek számát 2016-ban szűkíteni fogják.
Megszavazták a képviselők a
város két nagy rendezvényének,
a Kaposvári Farsangi Napoknak
és a Nemzetközi Kamarazenekari
Fesztiválnak a támogatását. A két
rendezvényt több mint 47 millió
forinttal támogatja az önkormányzat.
SZÉKI ÉVA

forintot költhetünk fejlesztésre. A polgári jólét
alapjait akarjuk kiépíteni, és ennek a nyugodt
és kiegyensúlyozott építkezésnek a lehetősége
sérülne, ha engednénk, hogy városunkba illegális
bevándorlókat telepítsenek – mondta Szita Károly
polgármester.

Újabb ösztöndíjprogrammal bővül jövőre a kaposvári fiatalok számára igénybe vehető tanulmányi támogatások
köre – jelentette be Szita Károly a
Bursa Hungarica ösztöndíjak hétfői
átadásán.
– Azért érezzük fontosnak, hogy támogassuk a kaposvári fiatalok tanulmányait, mert jó befektetésnek véljük. Bízunk
abban, hogy a mostani segítséget ezek
a diákok tudásukkal, diplomájukkal és
munkájukkal kamatostul visszafizetik –
fogalmazott a polgármester. Szita Károly
egyúttal bejelentette, hogy 2016-ban
Polgármesteri ösztöndíjra is lehet majd
pályázni. Ehhez nem elég jól tanulni,
hanem szükség van egy olyan ötletre, innovációra is, amely a nagyobb
közösséget, Kaposvár egészét is szolgálja. Rengeteg ötlettel rendelkeznek a
kaposvári fiatalok, amit szeretnénk, ha
megvalósítanának és hasznosítanának
a városban, tette hozzá a polgármester.
Idén összesen 25 millió forint értékben kaptak anyagi támogatást különböző ösztöndíjprogramokon a kaposvári
diákok. Ebből a legnagyobb a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat, amelynek keretében
havi 5000 és 10 000 forint közötti
támogatáshoz jutottak a tanulók, fele-fele részben az önkormányzattól és az
államtól. Kaposvár elsőként csatlakozott
2000-ben a kormány által meghirdetett
programhoz, azóta összesen 300 millió
forinttal támogatta ennek keretében a

Befektetés
a jövőbe
fiatalokat. A felsőoktatási ösztöndíjprogramot nemrég kibővítették, így már a
főiskolára vagy egyetemre jelentkező
középiskolások is pályázhatnak. Utóbbiak közül most hat tanuló kapott támogatást, 151 sikeres pályázó pedig már
most a felsőoktatásban tanul.
Az ösztöndíjprogram hathatós támogatást jelent a diákoknak. A kaposvári
Egyed Sára a győri Széchenyi István
Egyetemen szülésznőnek tanul, jelenleg
elsőéves. Lapunk kérdésére elmondta, családi indíttatásból választotta ezt
a pályát, hiszen édesanyja védőnő. A
Bursa Hungarica 7 ezer forintos havi
támogatási összege igencsak jól jön a
rendszeres utazás, a kollégiumi díjak
és a megélhetés több tízezer forintos
költségeinek kifizetésekor.
Az elmúlt pénteken 28 roma származású, jól tanuló fiatal is átvehetett havi 5
és 16 ezer forint közötti támogatásról
szóló elismerést, miután sikeres pályázatot nyújtottak be a város – a támogatásukra létrehozott – ösztöndíjára,
amelyeket Szita Károly adott át. A városvezető beszédében rámutatott, hogy
a munka és a tanulás vezet az egyéni
boldoguláshoz és a közösség sikeréhez
is. Majd arra biztatta a tanulókat, hogy
folytassák tanulmányaikat, ne elégedjenek meg a nyolc általánossal vagy az
érettségivel. Így külön öröm volt, hogy
az ösztöndíjátadón hat felsőoktatásban
résztvevő hallgató is megjelent.
VARGA KATA – SZÉKI ÉVA
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E heti beszélgetőpartnerünk: Szita Károly Kaposvár polgármestere
– Ugyanaz, mint az országban: a bizonytalanság. Ezért
fontos az, hogy az élet minden területén tegyünk a biztonság megteremtéséért,
legyen az a közbiztonság, az
érzelmi vagy éppen az anyagi
biztonság. Az előbbiért közvetlenül tehet és tesz sokat
Kaposvár, utóbbiakban pedig
közvetetten vehetünk részt
azzal, hogy segítjük a családokat, támogatjuk a munkaadókat. Ha ezt a szolgálatot
sikerrel tesszük, akkor kapcsolatainkat nem az aggodalom, hanem a bizakodás
és a remény hatja át, amely
a kiegyensúlyozottság és a
siker útja.

Bár egy város történetében kellenek a
nagyobb mérföldkövek, az igazi sikereket nem ezek jelentik,
hanem a mindennapokban megnyilvánuló, a kaposváriak életében kézzelfogható
javulást hozó, apróbb
eredmények – véli
Szita Károly. Kaposvár polgármesterével
év végi interjúnkban
otthonunk és közösségünk újabb sikeres korszakának első
lépéseiről, és azok
főszereplőiről, a város
„nyílt szívű és büszke
polgárairól” beszélgettünk.
Sikeres és büszke korszakot említett az elmúlt
hetekben többször is. Jól
érezzük, hogy most az
utóbbi jelző a hangsúlyos?
– Ahhoz, hogy jól értse, mire
is gondolok, kicsit távolabbról kell kezdenem. Az elmúlt
években mi, kaposváriak
számos közös sikert értünk
el, ám hajlamosak vagyunk
ezeket a sikereket csupán
azokkal a változásokkal, tényleges beruházásokkal mérni,
amelyek mindenki számára
szembetűnőek.
Ugyan, mi ezzel a baj?
– Ez nem baj, csak önmagában kevés. Már most kérem,
hogy ne a városunkat gazdagító milliárdokról, a kétségkívül több évtizedre szóló
fejlesztésekről beszélgessünk, hanem sokkal inkább a
kaposváriakról. Az igazi siker
ugyanis az, ha a közösen
elért eredményeink érezhetővé válnak az otthonainkban,
a mindennapjainkban is. Ha
egyre jobban érezzük magunkat, ha derűsebben tudunk
ránézni a világra, ha őszinte mosollyal és nyílt szívvel
köszöntjük a szembe jövőt,
ha egyre nagyobb biztonságban tudjuk a szeretteinket. Ha egyre inkább elhisszük és
érezzük, hogy közös akarattal és cselekvéssel semmi sem
lehetetlen számunkra.

Szita Károly: a mindennapok
apróbb sikereiben hiszek

És ebben érzékel előrelépést?
– Határozottan! Persze sok még a teendőnk, de az elmúlt
időszakban olyan több évtizedes beidegződéseket tudtunk
magunkban átformálni, amelyek lelkileg akadályoztak bennünket. Állandó megfelelési kényszerben voltunk, s irigykedve
nézegettük, hogy a gazdagabb, nyugat-európai városok polgárai mi mindent engedhetnek meg maguknak. Sokáig azt éreztem, hogy olyan terhet cipelünk magunkkal, amelyről azt sem
tudtuk, micsoda, mégis nehezítette lépteinket, visszavetette
reményeinket és vágyainkat.
Tehát erre gondolt, amikor azt állította: Kaposvár immáron maga mögött hagyta a felzárkózás korszakát...
– Igen, ezekkel a szavakkal foglaltam össze. De mondok is egy
példát. A novemberben átadott negyven, új gázüzemű busz
valóban várostörténeti jelentőségű beruházás, de egy pillanatra se feledjük, hogy a célunk nem önmagában a buszok
megléte, hanem a közösségi közlekedést naponta igénybe
vevő kaposváriak utazási feltételeinek a javítása, s persze az,
hogy megőrizzük tiszta környezetünket, levegőnket. Ne a busz
adja tehát a büszkeségünket, hanem az az erő, akarat, lokálpatrióta szemlélet és építő munka, amely lehetővé tette az új
járművek beszerzését. És persze vegyük észre: nap mint nap
nagy dolgokat viszünk véghez, s szép számmal vannak olyan
eredményeink, amelyekkel más közösségek számára adunk
példát. Azt szeretném, ha egy pillanatra sem kevernénk össze
a céljainkat az azok eléréséhez szükséges eszközökkel, vagyis
ne üljünk fordítva a lovon. Mindenkor a kaposvári ember álljon
a középpontban!
Pedig egy város vezetőjének hálásabb téma lenne sorolni
a megvalósult beruházásokat...
- Nézze, nem vagyok álszerény, örülök minden egyes fejlesztésnek, de becsapni nem akarom magamat! Amíg vannak
Kaposváron olyan családok, ahol a létbizonytalanság naponta

őrli fel a szülők erejét, amíg még nem teremtettük meg minden egyes kaposvári számára a tisztes boldogulás lehetőségét, addig nem lehet hátra dőlni. A miniszterelnök úrral kötött
megállapodás sem a tejjel-vajjal folyó Kánaán sanda ígéretét
jelenti, hanem egy óriási lehetőséget arra, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból. Minden egyes forint elköltésénél
fel kell tennünk a kérdést: a kaposváriak számára megtérülő
beruházásról van-e szó vagy sem? Hozzájárul ahhoz, hogy jobb
életminőséget élhessünk vagy sem? Ha ezekre a kérdésekre
igen tudunk mondani, akkor álljunk neki, vágjunk bele.

A sikeres jövő alapja ugyanis
elsődlegesen és egyre határozottabban a kaposvári ember,
az itt élők közössége lesz, nem a
városunkba érkező milliárdok.
Ez természetesnek tűnik, de nem lehet mindent pénzben
mérni.
– Sőt, nem is szabad, de a polgári létformához is kell a pénz,
kell az, hogy finanszírozni tudjuk azt az életmódot, amelyet
megálmodtunk magunknak. Ezt csak munkával, sok munkával
lehet megteremteni, semmi mással. De ez így is van rendjén.
Gondoljon bele, amikor arról döntöttünk, hogy megtanítjuk
a kaposvári gyerekeket úszni és korcsolyázni, akkor azzal is
számolnunk kellett, hogy ez költségekkel jár. Működtetni kell
a fürdőt és a jégcsarnokot, el kell juttatni oda a diákokat az
iskolából, és így tovább. De aligha kérdőjelezi meg bárki is,
hogy ezzel jót teszünk.
Sokszor beszél a jövőről, ugyanakkor a jelen nehézségeit most kell megoldani. Mi a legnagyobb probléma ma
Kaposváron?

Ezzel olyan problémákat is
magára húz az önkormányzat, amelyekben nem biztos, hogy „illetékes”. Be
lehet, be szabad lépni ilyen
mértékben a városlakók, a
családok életébe?
– Aki ezt a feladatot elhárítja,
az nem akarja látni a valóságot, inkább homokba dugja
a fejét. A legtöbben ugyan
meg tudnak állni a saját
lábukon, de vannak és lesznek is mindig olyanok, akik
igénylik a segítségünket.
Igen, meg kell etetni az éhes
gyereket, a fiatal vállalkozónak pedig oda kell adni 100
forintért az üzlethelyiséget,
ha ezzel tud csak elindulni. A lényeg, hogy mindenki
érezze, ha bajba kerül, van
kihez fordulnia. Egyébként
vajon nem erről van szó,
amikor ösztöndíjat adunk a
jól tanuló roma származású
gyerekeknek? Tudja, hogy
milyen nagy eredmény, hogy
ma már hat olyan fiatalt
segíthetünk közülük, aki
egyetemre jár? Ha két évtizede nem döntöttünk volna
a segítség mellett, ma nem
küzdhetnének a diplomáért.
Ők előrébb akarnak jutni,
és okosan élnek a lehetőséggel. Higgye el, munkájuk
által sokszorosan meg fog
térülni minden egyes forint,
amellyel támogattuk őket.

Persze, de mindenkinek
megvannak a maga problémái, nehézségei...
– És lehetőségeink szerint
segítenünk is kell azok megoldásában. Ez nem azt jelenti,
hogy helyettük kell cselekednünk, de azt igen, hogy melléjük kell állni. Hálót kell adni, nem halat. Én nem tudok
a vak kislány helyett elmenni az iskolába, de tudok azért
tenni, hogy biztonságosabbak legyenek az útját keresztező
csomópontok. És együtt tudunk azért is tenni, hogy a fehér
bot láttán ne kikerüljük, hanem megszólítsuk őt, felajánlva a
segítségünket.
Vannak, akik ennél is több odafigyelést igényelnek. Ott
vannak például az idősek.
– A velük való törődés emberségünk mércéje. A most cselekvő
generációk sohasem feledhetik, hogy életüket köszönhetik
az idősebbeknek. Mi, kaposváriak különösen nagy becsben
tartjuk őket. Amellett, hogy mindig kíváncsiak vagyunk az
évtizedek alatt felhalmozott tapasztalataikra, a hétköznapokban is mellettük állunk. Már csak azért is, mert sokan élnek
közülük egyedül, fontos, hogy sose legyenek magányosak. Ez
a mi felelősségünk. Ahogyan az is, hogy a mindennapi feladataikból kivegyük a részünket. Kaposvári segítő kezekben hála
istennek nincs hiány, több mint ötven ember áll közvetlenül az
idősek szolgálatában. Ők azok, akik elmennek vásárolni, akik
befizetik a csekket a postán, akik segítenek a takarításban, s
akikkel beszélgetni tudnak az idősek.
Évértékelő interjúnk végén elmondaná, milyennek látja a
jövőt?
– No, látja, itt van jelentősége annak a bizonyos büszkeségnek. A sikeres jövő alapja ugyanis elsődlegesen és egyre
határozottabban a kaposvári ember, az itt élők közössége
lesz, nem a városunkba érkező milliárdok. Utóbbival mit sem
érnénk, ha pesszimisták lennénk. Utunk az a fajta környezettudatos, a 21. századi megoldásokat ismerő és kreatívan
alkalmazó szemlélet, amely a maga képére fogja formálni
Kaposvárt. Kaposvárt, a hagyományait büszkén vállaló, mégis
modern várost, amely mindent megadhat majd munkában,
bérben, szórakozásban, egészségben, kultúrában és lelkiekben. Ez a kép nem vágyálom, hanem mindannyiunk számára
elérhető, reális jövő.
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20 év emlékezete

Különleges karácsonyi ajándékkal lepte meg a kaposváriakat Szita Károly. Kaposvár polgármestere „Egy kaposvári” címmel jelentetett meg könyvet, mely az 1994 és
2014 közötti két évtized legfontosabb várospolitikai eseményeit, történéseit rögzíti.
109 téma, 109 fotó, 20 év várostörténet, mely az utókor
számára is hitelesen rögzíti, hogy mi történt ebben az időszakban a somogyi megyeszékhelyen.
A város fejlődéséből, történetéből kiragadott pillanatok
segítenek megérteni azt a várospolitikát, melyet a kaposváriakkal együtt valósított meg a város vezetése. Az olvasók
betekintést nyerhetnek abba, hogy a város fejlesztése,
építése milyen gondolatok mentén valósult meg az elmúlt
20 évben.
A könyvet szombaton délután mutatták be, a könyvbemutatón Szita Károly nagy érdeklődés mellett dedikálta a művét.
SZÉKI ÉVA
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43 milliárd forint fejlesztési forrás
vár a megye önkormányzataira

Fotó: Varga Kata
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programról (TOP) indít információs napokat a Magyar Államkincstár országszerte. Az első kaposvári
fórumra a múlt héten került sor a
megyeházán, ahová a megye települési vezetői voltak hivatalosak, hiszen az
önkormányzatok elsősorban a TOP-ból
hívhatnak le támogatásokat.
– Eddig az operatív programok keretén
belül mintegy negyven pályázati kiírás
jelent meg, de ezek száma a napokban
százra emelkedik – hívta fel a figyel-

met Móring József Attila országgyűlési
képviselő, megyei fejlesztési biztos az
információs napokról tartott sajtótájékoztatón.
Móring József Attila kifejtette azt is,
hogy az önkormányzatok elsősorban a
TOP-ból hívhatnak le fejlesztési forrásokat, ezen belül Somogy megye önkormányzatai számára mintegy 43 milliárd
forint áll rendelkezésre, Kaposvár pedig
további 14 milliárd forintot használhat
fel. Ezek a lehetőségek viszont akkor
válnak gyakorlati eredménnyé, ha a

Egészséges munkahely a
kaposvári önkormányzat

Új helyen várja ügyfeleit az agrárkamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatósága december 7-től az új
kaposvári székhelyén, a Raktár utca 3. szám alatt várja ügyfeleit. Az épület udvarán több
mint 50 autó parkolása biztosított, amely segítségével kiküszöbölhetővé váltak a belvárosban jelentkező, parkolóhelyek hiányából adódó kellemetlenségek. A 2000-ben épült
irodaházban a földszinten 3 falugazdász iroda került kialakításra, ahol a tágasabb irodák és
ügyfélfogadó kényelmesebb körülményeket biztosítanak az ügyintézéshez, illetve a várakozáshoz. A földszinten található tárgyalótermet is berendezték, melyben így gazdafórumok,
szakmai értekezletek is megrendezhetők. Az új ingatlan hatékonyabb kiszolgálást és ügyintézési lehetőséget biztosít a NAK Somogy Megyei Szervezete 16 ezer tagjának.
HIRDETÉS

TÖBB MINT FÉLSZÁZ HULLADÉKLERAKÓT
REKULTIVÁLT IDÉN A KAPOSMENTI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Befejeződött azoknak a felhagyott hulladéklerakónak a rekultivációja, amelyeket a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Programnak köszönhetően adtak vissza a természetnek. Az összesen 63 hulladéklerakót érintő
környezetvédelmi program 11,74 milliárd forint európai uniós támogatás felhasználásával valósult meg.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - a Kaposmenti Hulladéklerakók Rekultivációs Program (KEOP 2.3.0./2F/09-2010-0003) keretében - 2013ra 28 felhagyott hulladéklerakó rekultivációját már elvégezte. A programot idén folytatták. Összesen 63 lerakót adtak vissza a természetnek, három különböző részprojekt keretében. Az egyikben 36, a másikban 16, a harmadikban pedig 11 depóniát, ez
utóbbit konzorciumban a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulással. A 63 depónia
egy részét felszámolással teljesen megszüntették, többségüket biztonságos szigetelő réteggel látták el azért, hogy megakadályozzák azt, hogy az esővíz a talajba
mossa a szennyező anyagokat. A rekultivációk azonban nemcsak környezetvédelmi
célt szolgálnak, általuk eltűnnek a csúnya tájsebek is a térségekből, a szeméthegyek
helyét növényesített dombok veszik át. A mintegy 11,7 milliárd forintos program 100
százalékos támogatással valósult meg, így az érintett önkormányzatoknak nem kellett anyagilag hozzájárulniuk a munkákhoz.
A jelen rekultivációkban érintett lerakók közül a legnagyobb a kaposvári Nádasdi utca
végén található telep, ahová 50 éven keresztül hordták a térség hulladékát, és ezáltal
a hajdani völgyek helyén mára szeméthegyek keletkeztek. A telep nagy részének
(D0, D2 és D3 depóniák) rekultivációját a Társulás már 2013-ban elvégezte, most a
D0D1 helyreállításával végre eltűnik a városképet csúfító látvány.
A füvesítéseket az időjárási viszonyok miatt csak tavasszal
tudják elvégezni, ám ha azzal is elkészülnek, a szeméttelepek helyén már csak szép, zöld dombokat láthatnak az arra járók. A rekultivált területeket azonban
nem hagyják magukra a szakemberek, a jövőben megfigyelés alatt tartják – monitoringozzák – majd őket, s ha valahol megsérül a
szigetelés, azt haladéktalanul kijavítják.
Kohéziós Alap
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásá%()(.7(7e6$-g9ė%(
val valósul meg.

szükséges információkat időről időre
eljuttatják azokhoz, akiket ez érint.
Ugyanis hiába fogalmaznak meg lokálisan egészen figyelemre méltó elképzeléseket, ha ezek nem illeszkednek a
pályázati kiírásokhoz. A pályázati rendszer egyszerűbb lett, és az önkormányzatok számára gyakran leküzdhetetlen
akadályt jelentő utófinanszírozási rendszer is megváltozott. Fontos lenne,
hogy Somogyban és országosan is
maradéktalanul hívják le a rendelkezésre álló forrásokat az önkormányzatok
és a vállalkozások is, hiszen 2020 után
már nem lesznek vissza nem térítendő
európai uniós támogatások. Jelenleg
viszont az látható, hogy egyrészt vannak rendkívül aktív önkormányzatok,
és másrészt vannak olyanok is, akik
eddig még nem éltek sikeresen ezzel a
lehetőséggel.
– A mögöttünk álló hároméves egyeztető munka feljogosít minket arra, hogy
azt tudjuk mondani: a rendszer minden szereplője felkészült a versenyre –
mondta Jakó Gergely. A Somogy Megyei
Közgyűlés elnöke arra is rámutatott,
hogy a megyei önkormányzat is úgy alakította ki az apparátusát, hogy ezeknek
a feladatoknak megfeleljen. Így remélhetőleg, 3-4 év múlva azt mondhatjuk,
hogy nagyon jól használtuk fel ezeket a
forrásokat.
VARGA KATA

Fotó: Varga Kata
Második alkalommal adták át az Egészséges munkahely díjakat a kaposvári kormányhivatalban, a Megyei Egészség Fórum
múlt heti évzáró rendezvényén. Az elismerésre közszolgáltató és versenyszféra kategóriában lehetett pályázni. A díjazottak
között van Kaposvár önkormányzata is.
- Csak a köszönet hangján szólhatok, hiszen
a kisvállalkozóktól kezdve a közszféráig
lehetett pályázni az Egészséges munkahely díjra – mondta az átadón Oláh Lajosné. Kaposvár alpolgármestere egyúttal azt
kérte a munkáltatóktól, hogy a testi mellett
a lelki egészség megőrzésére is ügyeljenek,
hiszen a munkavállalónak is jól esik egy jó
szó, a figyelmesség.
Dr. Neszményi Zsolt megyei kormánymegbízott a fórumot megnyitó beszédében kiemelte, hogy Somogy adottságai nem nevezhetők
kedvezőnek. A gazdasági elmaradottság és a
szegénység együtt jár a rossz egészségügyi
mutatókkal, az aprófalvas szerkezet miatt
pedig jóval nehezebb megszervezni a megfelelő egészségügyi ellátást. Idén azonban

ennek orvoslására is tettek lépéseket, többek között új mentőállomások átadásával.
Ezeknek köszönhetően szinte teljesen eltűntek azok a fehér foltok a megye térképéről,
ahová nem jut el 15 percen belül a segítség.
Dr. Oroszi Beatrix, az OTH Népegészségügyi,
Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztályának vezetője szerint bár van még tennivaló,
az elmúlt évtizedek népegészségügyi szempontból kimondottan sikeresnek tekinthetőek, hiszen csökkent a csecsemőhalandóság és nőtt a várható életkor. Egyúttal
emlékeztetett, hogy a 21. század olyan új
kihívások elé állítja az egészségügyet, mint
a globalizációval együtt járó világjárványok.
A H1N1 és az ebola szerencsére hazánk
népességét alig érintette. Az elöregedő társadalom ugyanakkor annál inkább: a felmérések szerint míg 2010-ben minden tizedik
ember volt 60 év feletti a világon, 2150-ben
már minden harmadik embertársunk eléri
ezt a kort.
A díjazottak névsorát megtalálják a
Kaposvár Most.hu internetes portálunkon.

Adventi városnézô
December 17. csütörtök
14:00 Betlehemes találkozó
Helyszín: Együd Árpád
Kulturális Központ
A belépés díjtalan

December 19. szombat
18:00 Tánc a hóban...
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola és a
Somogy Táncegyüttes karácsonyi műsora
Helyszín: Együd Árpád
Kulturális Központ
belépő: 1500 Ft

18:00 Csajkovszkij - E.T.A.
Hoffmann: Diótörő és az
egérkirály, mese-tánc-játék,
a Közép-Európa Táncszínház
előadása
Belépődíj: 2100 Ft; 1800 Ft
Helyszín: Szivárvány Kultúrpalota

December 20. vasárnap
17:00 Kaposvár kórusainak
közös karácsonyi köszöntője
A negyedik adventi gyertya
meggyújtása
Szita Károly polgármester úr
ünnepi köszöntője és a történelmi egyházak karácsonyi
áldása
„Szép Tündérország támad
föl szívemben” – ünnepi
műsor
Közreműködnek a Füred
Rock Szín-Kör és a Kaposvár
Helyőrség Zenekar zenészei
Helyszín: Pajtaszínház

December 21. hétfő
13:00-16:00 Karácsonyi Játszóház
Helyszín: Együd ÁKK
A belépés díjtalan

December 24. csütörtök
14:00 Sötétben látó Tündér
– gyerekelőadás
Helyszín: Szivárvány Kultúrpalota
Belépődíj: 1500 Ft

December 31. csütörtök
23.00-01.00 Szilveszter Óév búcsúztató
Back II Black koncert, közben éjfélkor Szita Károly polgármester úr köszöntője
Tűzijáték
01.00-02.30 Utcabál a
nagyatádi Retromode Party
Zenekarral
Helyszín: Kossuth tér

Január 2. szombat
19:00 Újévi koncert
Helyszín: Csiky Gergely Színház
Belépő: 1700 Ft, 2000 Ft,
3500 Ft, 11000 Ft, 13000 Ft
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Város
NÉZŐ

Köszönet a Segítő kezeknek

Információ: Természetvédő
Turisták Somogyért Egyesület

16 óra: Karácsonyi ünnepség a
töröcskei gyerekek részvételével
és a Gárdonyi Dalárdával Helyszín:
Töröcskei Közösségi Ház. A belépés díjtalan.

Helyszín: Szivárvány Kultúrpalota

17 óra: A Roxínház programja
Batéban
19 óra: Juhász Gábor Trió jazz
koncertje. A rendezvény ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek
a jegyirodában kérhetők.

Helyszín: Csiky Gergely Színház

14:30 óra: Szombati programok a
Zselici Csillagparkban
Előzetes jelentkezés szükséges!

December 20. (vasárnap)
10 óra: Karácsonyi matiné a BábSzínTérben
10 órától Figurás játszóház
11 órától Fabók Mancsi Bábszínháza – Ha betér az Égi Király
December 21-24.
(hétfő-csütörtök)
Adventi játszó a Katica Tanyán
December 22. (kedd)
9 óra: Karácsonyi játszóház a
Répáspusztai Közösségi Házban
10.30 Karácsonyi játszóház a Toponári Művelődési Házban
15.00-18.00 Játszóház a Töröcskei
Közösségi Házban
A rendezvényekre díjtalan a belépés!

A Financial Times
Angela
Merkelt
választotta az év
emberének. A lap
szerint a kancellár
asszony nemcsak
befogadta a menekülteket,
hanem
gesztusával egycsapásra megváltoztatta a fasizmus óta
Németországról csak
Schenk János
igen lassan olvadó
negatív megítélést.
A menekültek jó fogadása, nagyot emelt az ország imázsán.
Ha bejön Merkel számítása, akkor Kohlhoz mérhető kancellár
lehet.
Ha bejön a számítása – tegyük rögtön hozzá. Ő maga erről meg
van győződve. A minapi CDU pártnapon honeckeri méreteket
öltött az ünneplése. Még el sem kezdte a beszédét, máris felállva, vastapssal köszöntötték párttársai. A beszéd után pedig
nyolc percig (!) tapsolták. Merkel nem éppen szerénytelenül
utalt is arra, hogy a korábbi német kancellárok – Adenauer,
Erhard, Brand, Kohl – mélyen beírták a nevüket a német történelembe. Kvázi: ő sem szeretne lemaradni.
Politikai elemzők szerint azonban elég kétes érdem azzal történelmi érdemeket szerezni, hogy több millió muszlim menekültet
befogadott az országba. Ne felejtsük, már van ott 5 millió török
is. Ez a most benyomult tömeg, a családtagokkal és a folyamatosan érkező újakkal kiegészülve, 8-9 milliós is lehet. Pár év,
és 14-15 millió muszlim fog élni csak Németországban. Ez még
ennek a gazdag országnak is súlyos problémákat fog okozni.
Pénzügyileg is – ezt még bírnák –, de szociálisan, kulturálisan
mindenképp. Egy iskolázatlan (82%-a a menekülteknek állítólag
semmiféle használható képzettséggel nem rendelkezik!), más
kultúrában szocializálódott, az európaitól eltérő normákat követő, milliós tömeg integrációja sok-sok évtizedig eltarthat. Ha
egyáltalán lehetséges. Ezt, az egyre inkább a konzervatív középről baloldalra sodródó, Merkel kancelláron kívül mindenki tudja.
Most jön elő az NDK-s nevelés, mondják ellenségei.
Mondhatnánk, legyen ez Németország problémája. A baj csak
az, hogy Merkel ezzel tökéletes politikai káoszt okozott az Európai Unióban. Eddig elsősorban gazdaságilag mutatkoztak meg
a különbségek a régi és az újabb EU-s országok között. Most
már konkrét politikai nézeteltérések is vannak. A volt keleti
blokk – Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország
és a Baltikum három országa – hallani sem akar a Merkel-i
menekültpolitikáról. De Finnország sem, Dánia sem, sőt Franciaország és Anglia sem. A spanyolok meg már régen nem. A
görögök fütyülnek mindenre és igyekeznek minél gyorsabban
Németország, Ausztria vagy Svédország felé küldeni a Törökországból érkezőket. Az Európai Unió vezetése – Junckerrel,
Schulzcal az élen –, Merkelt támogatja. Így lassan kialakul egy
nemkívánatos ellentét az egyes országok vezetői között. Eddig
csak Cameront és Orbánt kerülgették. Újabban már a szlovák
Fico, a lengyel új miniszterelnök asszony, Beata Szydlo is tüske
a balliberális EU vezetők szemében.
Merkel önkényes lépésével így nemcsak „felrázta Európát”,
ahogy a Financial Times ünnepli, hanem mélységesen meg
is osztotta. Hogy be fog-e vonulni a nagy kancellárok közé, az
több mint kétséges.

Az év
asszonya

December 18. (péntek)
15-23 óra: Csillagfényes péntek a
Zselici Csillagparkban
A program része a kiállítások megtekintése, illetve planetáriumi előadás és
vetítés.  Előzetes jelentkezés szükséges!
December 19. (szombat)
Kaposvár környéke túra. Találkozás:
helyi autóbusz-pályaudvaron 08.35.
órakor. Túratáv: 8 km.

17 óra: Tánc a hóban
A Somogy Táncegyüttes és az
Együd AMI közös karácsonyi műsora. Közreműködik a Somogy ZeneInformáció: AGÓRA
kar. 
18 óra: A diótörő és az Egérkirály –
mese-tánc-játék
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Fotó: Róth-Balázsi Hunor
Új, hagyományteremtő kezdeményezés indult el Kaposváron. Ez évtől advent idején
rendszeresen köszöntik azokat a hétköznapi hősöket, akik a városért, az itt élő
emberekért dolgoznak. Első alkalommal hétfő délután a Segítő kezek programban
és a házi segítségnyújtásban dolgozókat hívta meg Kaposvár polgármestere.
Az 51 szociális munkás majdnem 500 rászoruló, idős embernek segít a somogyi
megyeszékhelyen. Ők azok, akik rendszeresen segítenek az ügyintézésben, a házimunkában, de ami legalább ilyen fontos, beszélgetnek és meghallgatják az idős
embereket.
– Olyan hétköznapi hősöknek szeretnénk köszönetet mondani, akik az év minden
napján segítik a rászoruló kaposváriak életét. Olyan emberekét, akiknek segíteni kell
akár a bevásárlással, akár gondozással, akár csak egy kis figyelemmel és pár kedves
szóval – mondta Szita Károly az ünnepségen.
– Sok idős ember számára mi jelentük a kapcsolatot a külvilággal. Ha szükséges takarítunk, kiváltjuk a gyógyszereket, befizetjük a csekkeket, elintézzük kisebb- nagyobb
ügyeiket. Sokan azonban leginkább arra vágynak, hogy beszélgethessenek valakivel
– mondta Turner Jánosné, a Szocionet Szociális Gondozási Központ szakmai vezetője.
A polgármester az 51 dolgozónak 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt is adott az ünnepi műsor előtt. 
SZÉKI ÉVA

Hamarosan érkezik a
forintosítási értesítő

Horgászvizsgát hirdet
a kormányhivatal

A napokban vehetik kézhez az autóhitelesek a forintosítási értesítőt. A levélből
kiderül, hogy milyen feltételekkel váltják át
a hiteleket. A forintra váltást azonban nem
kötelező elfogadni. Ha az adós úgy dönt,
hogy inkább megtartja deviza alapú hitelét, akkor azt a levél kézhezvételét követő
1 hónapon belül kell jeleznie a banknak.
Ellenkező esetben, ha elfogadja a forintosítást, akkor nincs teendő.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Osztálya horgászvizsgát hirdet
december 28-án, hétfőn 12.30 órai kezdettel. A vizsgát a Guba Sándor utca 20.
szám alatt tartják. A vizsgára jelentkezni
előzetesen kell e-mailben vagy telefonon.
Az elérhetőségek megtalálhatók a szervezet honlapján. A horgászvizsga díját a
vizsgát megelőzően kell befizetni, melyhez
csekket biztosít a hivatal.

HIRDETÉS

DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. KOMPLEX ISKOLAI
INNOVÁCIÓ ÉS DIGITÁLIS SZEMLÉLETFORMÁLÁS
HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK KÖRÉBEN

A „Digitális úton-útfélen. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” elnevezésű, TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 azonosító jelű projekt a
hátrányos helyzetű tanulók digitális kultúrájának fejlesztését segíti, amely elengedhetetlen
továbbtanulásuk és később munkaerő-piaci elhelyezkedésük szempontjából. A projektet a
Kaposvári Egyetem a Miskolci Egyetemmel, mint konzorciumvezetővel és a Hermann Ottó
Intézettel, mint konzorciumi partnerrel közösen valósította meg 2015. augusztus 1. – 2015.
november 30. között.
A Miskolci Egyetem korábban kezdett programját kibővítve olyan országos jelentőségű lehetőséget
tártunk fel, amely további források biztosításával országos szinten is javítani képes a vidéken élők
esélyegyenlőségén és életminőségén, továbbá gyorsítja a hátrányos helyzetűek integrációs folyamatát – kiemelten kezelve a tehetséggondozást.
A Stanfordi Egyetem Komplex Instrukciós Programja (KIP) eredetileg középiskolákra került kidolgozásra, amelynek hazai, a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola által elvégzett adaptációja általános
iskolára készült el, hatékonysága már pozitív tapasztalatokkal, adatokkal igazolható. A KIP olyan tanítási módszer, mely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését azon
osztályokban is, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és a kifejezőkészség tág határok között
mozog. A program alkalmas a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségének
megteremtésére az osztálytermi munkában. A KIP hazai középiskolai kipróbálása megkezdődött, de
csak néhány előzetes adat áll rendelkezésre, ami a jelen projekt kibővítésével kerülhet továbbfejlesztésre, finomításra és széles körű elterjesztésre.
A Kaposvári Egyetemen a projekt keretében a Komplex Instrukciós Program módszerének tanulmányozására, a módszer adaptálásának és a mentori hálózat kialakításának előkészítésére került sor
a Dél-Dunántúl régiót illetően. Ennek érdekében több konferencia került megrendezésre: Hátrányos
helyzetű gyerekek tehetségfejlesztésének lehetőségei a Dél-Dunántúl régióban; A KIP módszer elterjedésének távlatai a Dél-Dunántúl régió általános iskoláiban és a mentorálás keretei. Workshopokat
rendeztünk azoknak a pedagógusoknak, akik vállalják a régió pilot-iskoláiban a KIP módszer bevezetését. Hejőkeresztúri és miskolci szakmai konzultációkra is sor került, valamint elkészült egy kétkötetes
tanulmánykötet is. A projekt során olyan szakmai kooperációs tér is létrejött, amelynek révén egyetemi
oktatók és általános iskolai pedagógusok, valamint pedagógus szakos hallgatók hatékonyan alkalmazhatják, taníthatják és tanulhatják majd a KIP szemléletet és módszert.
A projekt szakmai megvalósítóinak fő célja, hogy tevékenységükkel
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésével foglalkozó
intézményekben olyan komplex fejlesztést hajtsanak végre,
amely a résztvevő intézményeket és azok tanári karát
támogatja mindennapi tanórai feladataik elvégzésében,
és sikereket garantál (pedagógusoknak és tanulóknak egyaránt) a Komplex Instrukciós Program
adaptálása, informatikai kompetenciák fejlesztése
és tudatos pályaorientációs tevékenység végzése által. A kiemelt projekt a régió egy kritikus
Európai Szociális
társadalmi problémájának kezelésére kínál
Alap
megoldást, egy már bizonyított módszer szélesebb körű bevezetésével és a pedagógusok
%()(.7(7e6$-g9ė%(
felkészítésével.
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Eltelt egy év, ideje a számvetésnek. Kaposváron 2015-ben
is számos, fontos, érdekes
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SZEPTEMBER

A Jégcsarnokban idén
is ingyen tanulhatnak
meg korcsolyázni
a város oktatási és ne
velési intézményeibe
járó gyerekek, a
testnevelés órák keret
ében. Hetente mintegy
1300 nagycsoportos óvodás, valamint
általános és középisk
olás ismerkedhet meg itt a korizássa
l. Ezen felül Kaposvár
ingyenes úszásoktatást is biztosít a
felnövekvő generáció
számára.

okkal várták a gyereJátékos ismeretterjesztő feladat
p szervezői a Kossuth
ana
Klím
keket az első Kaposvári
épszerűbbnek a hataltéren, szeptember elején. A legn
smedve bizonyult, akit
mas, valódi jégtömbön ülő jege
l védelmeztek a nap
a kis természetvédők esernyőkke
edés ellen. A rendezvé káros sugarai, illetve a felmeleg
asági elnök is, aki a
társ
nyen részt vett Áder János köz
előadást a klímavé Szivárvány Kultúrpalotában tartott
delemről.
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Szintén októberben
indult el az Európában is eg yedülálló
közbringa rendszer.
A „Kaposvári tekergő” jelenleg 4 állomással, 26 kerékpárral és 6 rollerrel
működik, amelyek
eg ytől eg yig elektromos rásegítésű ek. A használathoz
szükséges bérlete ket a Tourinform Iro dában lehet megvásárolni.

Az új biogáz tisztító állomás üze
mbe helyezésével világviszonylat
ban is egyedülálló
fejlesztés valósult meg a kaposv
ári cukorgyárban, október elején.
Az egymilliárd
forintot meghaladó beruházás
lehetővé teszi, hogy az országb
an elsőként, az
üzemben előállított biogázt visszap
umpálják a földgázhálózatba, ráad
ásul a Magyar
Cukor Zrt. kaposvári üzeme az
első olyan répacukorgyár a vilá
gon, amely teljes
energiaigényével azonos mennyis
égű biogázt állít elő, ezzel gyakorl
atilag biztosítva
energetikai függetlenségét. Ugy
anezen a napon átadták az új, hét
ezer négyzetméteres csomagolóüzemet is.

volt az is, amiOktóber sok maradandó pillanatot hozott a kaposváriaknak, ilyen
a kormánnyal
t
apodot
megáll
ár
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nt
kor a Modern Városok Program részeké
, amelynek
magról
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lósuló
megva
en
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arról a 122 milliárd forint
Kaposvár és az
részeként megépül a településeket elkerülő, 2x2 sávos 67-es út
t, egy 4000
Közpon
M7-es autópálya között, megvalósul a Kaposvári Közlekedési
is. Jövőre
nce
ymede
versen
férőhelyes, új sportcsarnok, továbbá egy 10 pályás
t Orbán
apodás
megáll
A
sa.
felújítá
z
pedig megkezdődik a Csiky Gergely Színhá
alá.
írta
ester
polgárm
Viktor miniszterelnök és Szita Károly
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DECEMBER

atója díjat, ez év
ár önkormányzata az Év munkált
Első alkalommal ítélte oda Kaposv
oly polgármeskombinát dolgozói előtt Szita Kár
decemberében. Az elismerést a hús
A vállalatot
ak.
óján
a Kométa ügyvezető igazgat
ter adta át Giacomo Pedranzininek,
kamara és
Ipar
és
lmi
ede
a díjra a Somogyi Keresk
egymástól függetlenül javasolta
ete.
rvez
Sze
ég Somogy Megyei
a Magyar Szakszervezeti Szövets

új, korszerű, gázmegNovemberben megérkezett a 25 szóló és 15 csuklós buszból álló
l a kaposváriak
színérő
ek
járműv
A
en.
értékb
forint
illiárd
hajtású flotta, több mint négym
mely városunkhoz kötdöntöttek, ahogy megfogalmazhatják véleményüket arról is, hogy
november közepétől
hető hírességek díszítsék azok oldalát. A MAN gyártmányú buszok
álltak forgalomba.

155 kamera figyeli éjjel-nappal Kaposvárt. A beruházást több
lépésben, 215 millió
forintból valósította meg a város. Az önkormányzat a rendőrség
javaslatára döntött
a helyszínekről, ahol elhelyezték a térfigyelő eszközöket, amelye
knek köszönhetően
jelentősen csökkent a városban a bűncselekmények száma, és
a felderítésben is
hasznát vették a felvételeknek. Az eredményekhez a Belügyminiszt
érium parlamenti
államtitkára, Kontrát Károly is gratulált.

Novemberben zárult az elmúlt
évtizedek legnagyobb intézményfelújítási programja Kaposváron.
Összesen 900 millió forintból 24
óvoda, iskola és orvosi rendelő
újult meg, köztük a Munkácsy
Mihály Gimnázium, ahol 110
millió forint értékben végeztek
energetikai fejlesztéseket.
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Végre ismét járt a taps a Kaposvári Kosárlabda Klub játékosainak

SportHÍREK

Megverték a Kecskemétet,
jöhet a Jászberény!

Fino-vasárnap: két
mérkőzés, két győzelem

Kétszer is pályára lépett vasárnap
a Fino férfi röplabdacsapata a
városi sportcsarnokban. A kaposváriak a fővárosi Pénzügyőr gárdájával mérkőztek meg, és előbb
a Magyar Kupa-negyeddöntő vis�szavágóját, majd a két együttes
bajnoki találkozóját is 3-0-ra megnyerték. A Demeter-legénység
csütörtökön este Észtországban
játszik Challenge Kupa-visszavágót.

Diamant: szoros szettek
Nyíregyházán

Négy szettben szenvedett vereséget Nyíregyházán az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I-es
női röplabdacsapata a bajnokság
újabb fordulójában. A somogyi
lányok az alapszakasz felénél négy
győzelemmel a nyolcadik helyen
állnak a teballán. Vasárnap 16
órától a Gödöllő vendégszerepel a
városi sportcsarnokban.

Gödöllőn a RÖAK fiataljai

A közelmúltban Kaposvárra vis�szatért Kmézics Zorán vezetőedző
immár a városi sportcsarnokban is
tétmérkőzésen irányíthatta csapatát, és a tízpontos körmendi vereség után a Kecskemét ellen a győzelem volt a cél. A már szokásos
hiányzókon kívül – bár nem mindenki volt százszázalékos egészségi
állapotban – valamennyi csapat-

tag vállalta a somogyiak számára nagyon fontos összecsapást. A
találkozó elején Benke zsákolása,
majd Ubilla 2+1-es akciója nyomán
ugyan előnybe kerültek a kaposváriak, de a távolról is eredményes
alföldiek előrébb tartottak. A hatodik percben az amerikai Gadson
is bemutatkozott a somogyiaknál,
de a többnyire egyénileg próbálkozó hazaiak hárompontos hátrányból
várhatták a második negyedet.
Puljko két triplája és Hendlein zsákolása adott újabb lökést a KKKnak. A nagyszünet után Spica és
Hendlein összjátékából születtek
újabb pontok, így a meccsen először tíz egység fölé hizlalta a különbséget a somogyi alakulat. Sokkal

jobban védekeztek a kaposváriak,
mint korábban, így mindössze hét
pontot tudott gyűjteni a kecskeméti
együttes.
A záró szakaszt nem sikerült ilyen jól
kezdeni, mert két triplával közelebb
kerültek a vendégek. Hendlein harcossága kamatozott a túloldalon,
és Baki is betalált távolról. Utóbbit
kipontozódása miatt elveszették a
hazaiak, és Ivosev zsákolása ismét
a tízes határra jutatta az alföldieket. Puljko és Benke távoli találatai aztán végleg bebiztosították a
hőn áhított, 78:64 arányú somogyi
sikert. Spica 18, Hendlein 17, Puljko
16, Ubilla 14 pontot szerzett.
„Nagyon fontos győzelmet arattunk.
A csapatjátéknak köszönhetjük sike-

Közösen búcsúztatták az óévet
a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia növendékei

Felemás évet
zártak a Bene
akadémia
csapatai

Kijutott a jóból és a rosszból is
Az elmúlt évekhez hasonlóan karácsonyi ünnepséggel
zárta az évet a kaposvári Bene
Ferenc Labdarúgó Akadémia.
Az Eötvös Loránd Műszaki
Középiskola aulájában rendezett eseményen a 14 éves és
az annál idősebb korosztályok
összes csapata részt vett.
Ezúttal is díjakat vehettek át
az év legjobb játékosai, edzői,
valamint a gólkirályai.
Idén is megtelt a Gépész aulája a Bene Ferenc Labdarúgó
Akadémia karácsonyi évzáró
ünnepségén. A gálát Horváth
Miklós, az akadémia elnökének

beszéde nyitotta, aki elmondta,
nemcsak a játékosok és edzők,
hanem a háttérben dolgozók
munkájára is büszke.
„Azt szeretjük, amikor együtt
látjuk az akadémiában azokat, akik azért dolgoznak, hogy
az edzők és a játékosok tudják végezni a feladatukat, és
a különböző korosztályok is
együtt ismerjék meg az eredményeket, a társakat, és örüljünk,
mert a karácsony az már nem
az észről, az értelemről, hanem
a szívről szól” – fogalmazott
Horváth Miklós.
Az idei esemény díszvendégei
a Rákóczi egykori vezetőedzője,

dr. Puskás Lajos, valamint a
Somogyból indult és az olimpiai
bajnoki címig jutó Bene Ferenc
testvére és fia voltak.
„A volt és a jelenlegi edzőkkel is
nagyon jó a kapcsolatom. Sokszor találkozom szakmai továbbképzéseken Rákóczi-edzőkkel,
vagy olyan szakemberekkel,
akik édesapámmal valamilyen
kapcsolatban voltak. Miovecz
Zoltán pedig Újpesten futballozott, és én nagyon sokat szurkoltam neki gyerekként. Tehát jó
a kapcsolatom nagyon Kaposvárral” – mondta lapunknak
ifjabb Bene Ferenc, aki napjainkban az NB II-ben vitézkedő
Gyirmót szakmai munkájának
irányítója.
Az ünnepségen a Bene Ferenc
Akadémia csaknem száz labdarúgója vett részt. Az U14től U19-ig bezárólag minden
korcsoport megjelent, valamint a női csapat játékosai is
helyet foglaltak az asztaloknál.
Felemás évet tudhat maga
mögött az egyesület; az élvonalban ősszel nehezebben ment a
csapatoknak, a másodosztályban azonban kiemelkedtek a
zöld-fehér gárdák.
Az ünnepségen az egyes korosztályok legjobbjai díjakat
vehettek át. Minden korcsoportban megválasztották a legjobb játékosokat, kapusokat, a
legszorgalmasabb játékosokat,
valamint szponzori különdíjak is
gazdára találtak.
-fp-

rünket. Felkészültünk a Kecskemétből és jól is védekeztünk ellenük.
Voltak hullámvölgyeink a meccsen,
de ezzel együtt egyre magabiztosabbak vagyunk. Tudtunk rotálni, így
a kulcsemberek nem voltak olyan
fáradtak, mint korábban, és ezért
kézben is tartottuk a mérkőzést.
Köszönjük a szurkolók támogatását,
sokat segítettek abban, hogy sikeresek legyünk” – összegzett a lefújás után Kmézics Zorán vezetőedző.
A KKK négy győzelemmel és hét
vereséggel a tabella 11. helyén
áll, és fontos lenne a sereghajtó Jászberény elleni hazai rangadó
megnyerése is. Az óesztendő utolsó
mérkőzése szombaton 18 órakor
kezdődik a városi sportcsarnokban.

Varga Krisztina már a Dobó
Kupán teljesítette a jövő évi
világbajnoki
szintidőt

Szekszárdon is
nyert a Tigris KK

Újabb magabiztos győzelmet aratott a Tigris KK NB II-es férfi
kosárlabdacsapata. A kaposváriak ezúttal Szekszárdon nyertek
43-20-as félidei vezetés után
77:59 arányban. Horváth 15, Tóth
és Hernesz 13-13 pontig jutott.

Adorján-aranyak és magyar
bajnoki címek az év végére
Varga Krisztina már
megúszta a jövő
évi vb-szintidőt.

Fotó: Pamuki Viktória

Négy elvesztett összecsapás után
ismét győzelmet aratott a Kaposvári Kosárlabda Klub együttese az NB
I./A csoportos férfibajnokságban.
Kmézics Zorán tanítványai a Kecskemét ellen nyertek, így bizakodó
hangulatban várhatják a Jászberény
elleni, szombati évzáró találkozót.

Két győzelemmel és három vereséggel zárta a Kaposvári Röplabda Akadémia leány kismini
együttese a gödöllői Mini Mikulás Kupát. Jenei Andrea tanítványai erős mezőnyben, idősebbek
között álltak helyt, és a viadal
jó erőfelmérő volt számukra. A
lányok az újpestiektől és a gödöllőiektől két szettben kaptak ki,
a két jászberényi riválist viszont
egyaránt megverték. A helyosztón a Göd 2:1 arányban bizonyult
jobbnak a RÖAK csapatánál, így a
lányok a 14. helyen fejezték be a
küzdelmeket.

Hét arany-, 10 ezüst- és 5 bronzérmet
szereztek az 1. MCM-Diamant Adorján
SE sportolói az Egerben megrendezett
Dobó Kupa uszonyosúszó viadalon. A
klub nyolc versenyzővel képviseltette
magát, és senki sem maradt dobogós
helyezés nélkül. A fiatalok a rövidpályás országos bajnokságon is megcsillogtatták tehetségüket.
Az indulók közül kiemelkedett a felnőtt
válogatott Varga Krisztina eredménye,
aki a 100 méter uszonyos gyorsúszó
számban már most teljesítette a jövő
évi felnőtt világbajnokság szintidejét,
így már biztos résztvevője lesz a 2016os görögországi erőpróbának. A junior
korosztályban Varga Erik kettő, az ifjúságiak mezőnyében Fazekas András
kettő, Semostyán Róbert egy, a serdülők között pedig Török Bence két első
helyezést szerzett. Hamlin Matthew,
Pamuki Dávid és Stadler Bence ugyancsak érmekkel gazdagodott.
És még nem volt vége: az Adorján SE

kiváló eredményekkel zárta az idei
uszonyosúszó szezont. A kaposváriak
a rövidpályás országos bajnokságon
is kitettek magukért: a klub sportolói
több országos csúcsot is elérve, 19
magyar bajnoki címet, 26 ezüstérmet
és 15 bronzérmet szereztek. A legeredményesebb versenyző címet Pacskó
Dávid érdemelte ki, aki öt számban
indult, és mind az ötöt megnyerte.
Stadler Csenge három, Tasnádi Martin,
Fazekas András, Hamlin Dorothy kettő-kettő, Török Bence, Stadler Bence,
Tóth Ádám és Hamlin Matthew egy-egy
egyéni első helyezést ért el. Az Adorján
egyik váltója ugyancsak a legjobbnak
bizonyult. A viadal keretén belül kiosztották az év sportolói díjakat is, és a
gyermek korosztályban Pacskó Dávid,
a cápa korosztályban pedig Kováts
Alex vehette át az elismerést.
A sportolókat Kovács László, Hajdu
Sándor és Makatics Péter készítette
fel.
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Szerb Mátyás és Kis Benedek már készül az új szezon nagy versenyeire

Kaposvári hódeszkások Ausztriában

Emlékezetes volt az előző évad, de máris
jön a következő: már javában készülnek az
előttük álló versenyekre a Team Kaposvár
válogatott hódeszkásai. Kis Benedek és
Szerb Mátyás szeretné újra bebizonyítani,
hogy helye lehet az elit mezőnyben, a világ
legjobbjai között.
Egy feltörekvő sportág igazán látványos világversenyének adott otthont Ausztria az év

elején. Az első kombinált freestyle sí és
snowboard világbajnokságon 250 sportoló
próbált szerencsét, és a hódeszkások mezőnyében két, kaposvári fiatal is elindult. A
Team Kaposvár válogatott sportolói a Slopestyle olimpiai szám versenyén vettek részt, a
tisztes helytállás reményében. A selejtezőn
ötvenen indultak, és a bemutatott trükköket
pontozták. Az eredmények összesítése alapján Szerb Mátyás a 36., Kis Benedek pedig a

37. helyen fejezte be a küzdelmeket, és a két
kaposvári teljesítményével a szövetségi kapitány is elégedett volt. „A kellő fizikai alapok
megszerzése után jó pályákon, magas szintű
munkát szeretnénk végezni, és természetesen a technikánkat is csiszoljuk – mondta a
24 éves Szerb Mátyás. – Örülök, hogy a téli
sérülésem a múlté, és így százszázalékos
állapotban várhatom a folytatást. November
elején már kiköltöztünk Kis Benedekkel Sch-

Ha év vége, akkor világbajnokság!
2015. december 17. és 2016. január 3. között
rendezik meg a Professional Darts Corporation
legjelentősebb versenyét, a 2016 PDC William
Hill World Darts Championshipet, amely a 23.
világbajnokság lesz a szervezet történetében.
A helyszín ismételten a londoni Alexandra
Palace, és ugyanúgy 72 játékos lép színpadra,
mint eddig.
A kaposvári Target Darts Club tagjai is nagyon
várják a világbajnokságot. Ha szerencsésen
alakulnak a dolgok, akkor a január 3-i döntőt
már az új klubhelyiségükben nézhetik kivetítőn, a SZÜV irodaházban. Az egyesület vezetői
szerint ma Magyarországon a „látványsportokon” kívül egyetlen sportág sincs könnyű
helyzetben. Mivel a többi nem olimpiai sportághoz hasonlóan kevés állami támogatás jut a
dartsra, a kaposvári darts klubnak is a szponzorok segítségére van szüksége. A klub tagjai
a rengeteg edzés és házi verseny mellett versenyeken is megmérettetik magukat, ami költségekkel jár. Sajnálatos módon közel egy évet
ki kellett, hogy hagyjanak, a régi klubhelyiség
ugyanis az enyészeté lett. Az új helyen a klub
Az elmúlt tizenegy évben a Premier League már nemcsak a Manchester United, tagjai sok szeretettel várnak minden érdeklőa Liverpool, az Arsenal vagy esetleg a Chelsea összecsapásait jelenti, hanem a dőt. Bíznak abban, hogy a világbajnokság sok
világ legnépszerűbb dartsversenyét is ezzel a névvel illetik…
dartsot szerető embert meg mozgat majd.

Új helyen a Target Darts Club tagjai

ladmingba, Ausztriába, ahol megkezdtük a téli
havas felkészülést. A hó helyzet gyengébb,
mint szokott lenni az év ezen időszakában,
de azért szerencsére fokozatosan egyre jobb
a pálya, és egyre jobban tudunk edzeni is. Így
összességében jól zajlik a felkészülésünk.”
A fiúk első versenye január 10-én lesz Franciaországban, aztán egymást érik majd a komoly
nemzetközi megmérettetések.
-o-

Kaposvári érmek
a diák korosztály
országos bajnokságán
Újabb rangos birkózó-viadalnak adott otthont
Kaposvár. A városi sportcsarnokban az ország
legjobb Diák 1-es korcsoportú versenyzői gyűltek
össze a szabadfogású országos döntőre.
Kaposváron zárult az utánpótlás birkózó versenyszezon. A városi sportcsarnokban a Diák 1-es korcsoport legjobbjai léptek szőnyegre a szabadfogású
országos döntőben. A somogyi megyeszékhely
idén, ezzel együtt három kiemelkedő versenynek
adott otthont, ami jól mutatja a helyi birkózó-sport
erősségét. 151 versenyző mérte össze egymással
az erejét, és természetesen nem hiányoztak a
szőnyegről a házigazda Kaposvári Sportközpont és
Sportiskola birkózói sem. Déri Dominik egészen a
döntőig verekedte magát súlycsoportjában, ám ott
alul maradt ellenfelével szemben, így ezüsttel gyarapodott idei éremkészlete. Rajta kívül még ketten
értek el érmes helyezést a kaposváriak közül: Kondi
Milán harmadik lett a 29 kg-osok közt, míg Rézműves Patrik ezüstéremnek örülhetett a 85+-osok
súlycsoportban.
HIRDETÉS
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Gluténmentes karácsony
A karácsonyi ünnepek nagy
kihívást jelentenek a lisztérzékeny gyermeket nevelő
édesanyák számára. A diétát
karácsonykor is éppen olyan
szigorúan be kell tartani, mint
az év többi napján, de sokkal
nagyobb eséllyel bukkannak
fel a kísértések.
A mézeskalács díszítése különösen kellemes karácsonyra
hangolódó elfoglaltság gyermekeinkkel együtt. Ha valamelyik
nem lesz tökéletes, akkor gyorsan eltűnik valamelyik pocakban. Azonban, ha a családban
előfordul gluténérzékenység,
akkor természetesen oda kell
figyelni az egyéb összetevők
gluténmentességére is. Íme a
tökéletes gluténmentes mézeskalács receptje.

Ne egye magát túl karácsonykor!

A karácsonyi finomságok helyett gyümölcsöt rágcsálni
szentségtörés lenne. Viszont az sem szerencsés, ha egy
ültő helyünkben fogyasztunk el mindent.
A karácsony nemcsak a szeretet ünnepe, hanem az evésé
is. Otthon és vendégségben is végig esszük az egész menüt,
és könnyen túlehetjük magunkat. De mi lehet a legros�szabb, ami történhet? Érdemes ilyenkor is szem
előtt tartani, hogy milyen mennyiségek kerülnek
a tányérra, mert a kellemetlen következmények
nemcsak a kilókon mutatkozhatnak meg, hanem
gyötrő emésztési bántalmakat is okozhatnak.
Sokan tudatosan készülnek arra, hogy az ünnepek
alatt degeszre tömik magukat. Szinte böjtöt tartanak
a karácsonyi menü előtt, hogy minél többet tudjanak
enni, viszont ez a lehető legrosszabb megoldás. Ettől
teljesen fel tud borulni az anyagcserénk, az emésztésünk. Egyik normálisan működő emésztésnek sem
jók a nagy kilengések. A zsíros és szénhidrát
dús ételek miatt könnyen kaphatunk epegörcsöt, amivel könnyen a kórházban köthetünk ki. Két fogás elfogyasztása között
tartsunk szünetet. A legjobb, ha körülbelül
15 percet várunk, míg egy újabb ételféleség
elfogyasztásába kezdünk. Ezt a negyed órát
töltsük mozgással, beszélgetéssel.
A dohányzás sem tesz nekünk
jót. A dohányzás hatására ellazul a gyomor és a nyelőcső
közötti terület, ami nagyban
hozzájárul a reflux kialakulásához. Legyünk mértéktartók
a zsíros ételekkel! Ezek emésztése jóval több időt vesz igénybe
a könnyedebb ételekénél, így
ha túlzásba visszük fogyasztásukat nyugodt alvásunk
is veszélybe kerül. A
kávézás sem emésztés serkentő, mint
sokan hiszik. A
kávéban lévő
koffein fokozza
a gyomorsav-termelést,
ami
különösen akkor
kellem et len,
ha ettől még
többet
akarunk
enni.
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Szívesen vásárolnak a magyarok
karácsonyi ajándékokat az interneten
A magyarok 71,9 százaléka vásárol karácsonyi ajándékokat az interneten, csaknem
43 százalékuk használ mobil eszközt –
egyebek között ez derül ki egy nemzetközi
felméréséből.
A felmérést 5 országban, több mint 5000
fogyasztó megkérdezésével készítették.
A kutatás szerint a magyarok az idén korábban kezdték a felkészülést a karácsonyi ajándékozásra. Bár a válaszadók többsége, 64,6
százaléka általában decemberben vagy
közvetlenül az ünnepek előtt lát hozzá az
ajándékvásárláshoz, közel 43 százalékuk
az idén már novemberben vagy akár
korábban is megkezdte a karácsonyi
előkészületeket.
A felmérés szerint házastársának, partnerének közel 64 százalék vásárol ajándékot, 61,6
százalék említette a megajándékozottak között a szülőket,
55,9 százalék a gyerekeket. A válaszadók
17,1 százaléka saját
magának is vásárol
karácsonyi ajándékot, sőt csaknem 10

százalék a házi kedvencét is meglepi valamivel.
A kutatásból kiderült az is, hogy a válaszadók 85,7 százaléka nem készít előre listát
a megvásárolni kívánt ajándékokról, és 30,3
százalékuk kettő vagy több napot tölt azok
beszerzésével.
Ami az ajándékokra szánt összeget illeti, a
kutatás szerint a többség nem költ sokat: a
karácsonyi kiadásokra vonatkozó kérdésre
csupán 19 százalék választotta a „többé-kevésbé magas” válaszlehetőséget.
A megkérdezettek közül sokan többféle fizetési módot is alkalmaznak: készpénzes utánvéttel 52,7 százalék, kártyával 44,4 százalék, átutalással vagy e-pénztárcával 25,7
százalék, PayPallel vagy egyéb módon pedig
20,3 százalék fizet az online megrendelt árucikkekért. Mindazonáltal továbbra is sokan
vannak, akik a hagyományos bolti vásárláshoz képest kevésbé biztonságos megoldásnak tekintik egy árucikk online beszerzését.
A válaszok alapján a magyarok harmadának vannak aggályai a megrendelt termék
minősége vagy amiatt, hogy nem azt kapják,
amire számítanak.
(MTI)

Rekordösszeg, csaknem
225 millió forint gyűlt össze
A műsor történetében az eddigi legmagasabb összeg, csaknem 225 millió forint gyűlt össze a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) javára a közmédia Jónak lenni jó!
című, vasárnap este zárult, idei kezdeményezésében.
Edvi Péter, az NGYSZ elnöke elmondta: 58 ezer segíteni
szándékozó ember reagált a jótékonysági felhívásra,
telefonált és adományozott, ami – mint fogalmazott –
fantasztikus szám.
A magánembereken kívül több cég is csatlakozott
a jótékonysági kezdeményezéshez, a legnagyobb
összegű, 75 millió forintos felajánlást az OTP Bank
Nyrt. tette.
A kezdeményezést az adományvonal hívásán és
az SMS-küldésen túl neves művészek és sportolók által dedikált tárgyak megvásárlásával is
lehetett támogatni. Az el nem kelt tárgyakat
december 31-ig még megtekinthetik és megvásárolhatják az érdeklődők a www.mediaklikk.
hu/jonaklennijo honlapon.
A közmédia negyedik alkalommal rendezte
meg a Jónak lenni jó! kampányt: 2012ben a Dévai Szent Ferenc Alapítványt
közel 100 millió, 2013-ban a Katolikus
Karitászt mintegy 120 millió forinttal
támogatták a befolyt adományokból,
2014-ben pedig a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet munkájához járultak
hozzá a közmédia kampányában adakozók 170 millió forinttal.
(MTI)

apróhirdetések
Ingatlan
Kaposváron, cseri városrészben 2 szintes családi ház, melléképületekkel eladó.
Érd: 30/504-3772, 70/616-3110.
Dési Huber utcában tégla, 49 m2-es,
átalakított, gázos, 1+2 félszobás, 1. emeleti lakás eladó. Ár: 6,6 M Ft+garázs 2,1
M Ft. Tel: 70/517-2896.
Kaposvár belvárosi, 3. emeleti, 65 m2,
felújított, hőszigetelt, klímás téglalakás
eladó, 30/549-1100.
Sellyén, Baranya megyében 3 szobás
családi ház, nagy telekkel eladó. Tel:
30/225-4614.
Arany J. u. 1,5 szoba, 4. em., új nyílászárós, felújított lakás eladó. 6,1 M Ft,
20/480-8563.

Szondi Gy. u., 35 m2, fszt., jó állapotú,
1 szoba, hálófülkés, távfűtéses panellakás. 5,8 M Ft, 70/9494-595.

Tüskevár, 950 m2 telek, 212 m2 lakótér,
4,5 szoba, garázs, 2 fürdő, jó állapot.
18,5 M Ft, 70/947-9262.

Tűzifa eladó! Vegyes, kemény (cser, gyertyán) tűzifa eladó, 1x1x1 m, 14 000 Ft
kuglizva, 70/604-5887.

Fő u., belső udvari, 40 m2-es kis ház
eladó. A házon tavaly több felújítást is
végeztek, pl.: külső vakolás, lábazat,
részleges szigetelés. Ir.ár: 4,6 M Ft,
30/459-4044.

Belváros, szigetelt téglaépület, 3. em.,
65 m2, 2,5 szoba+erkély+önálló tároló, jó
állapot, zárt udvarban gk. beállás. 10,9 M
Ft, 70/947-9262.

Eladó 4 db Michelin téli gumi, újszerű
állapotban, 185x60xR15, érd: 20/8031725.

Eladó a Géza u.-ban 85 m2-es, átlagos
állapotú, 3 szobás, polgári jellegű családi ház, a szomszéddal közös száraz
kapu bejárási lehetőséggel! Ir.ár: 8 M Ft,
30/459-4044.
Legénysoron – Kapos-hegyen – eladó,
1994-es építésű, 2 szintes lakóház. Az
ingatlan 41 m2 alapterületű, ehhez jön
a tetőtéren kialakításra váró több mint
25 m2-es helyisége. A fszt.-en 26 m2-es
nappali + konyha, kamra, fürdőszoba és
külön vécé. Ir.ár: 8 M Ft, 30/459-4044.
Eladó a Búzavirág ltp.-n egy 2,5 szobás,
erkélyes, műa. ny.zárós, egyedi hőmenny.
mérős, jó állapotú, 2. em.-i panellakás.
Ir.ár: 7,9 M Ft, 20/285-0370.

Kaposfüredi szőlőhegyen, Desedához
közel, hétvégi ház, gyümölcsössel eladó,
1,350 M Ft. Villany van. Tel: 70/9322411.

Csiky Gergely Színházzal szemben eladó
2 külön nyíló szobás, 1. em.-i, tégla-gázos lakás. Udvari parkolási lehetőség,
tároló, azonnal költözhető. Ir.ár: 8,75 M
Ft, 20/360-4124.

Kaposváron, a Damjanich u.-ban 1+2
fél szobás, felújított, cirkós, szigetelt,
műanyag nyílászárókkal és redőnyökkel
felszerelt téglalakás eladó. Ár: 6,99 M Ft,
20/398-6959.

Kaposváron, Virág u.-ban, 65 m2-es,
fszt.-i, gázfűtéses, 2 szobás, jó elosztású, téglaépítésű, erkélyes lakás eladó.
Ir.ár: 7,8 M Ft, 70/556-0673.

Kaposszerdahelyen 1990-ben épült,
ötszobás családi ház, garázzsal, 1000 m2
telekkel, gáz + vegyes központi fűtéssel
eladó. Ár: 8,9 M Ft, tel: 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: 5,9 M Ft,
20/398-6959.
Róma-hegyi részen kétszer két és fél
szobás családi ház, két külön bejárattal,
800 m2, sík-egyenes telekkel, garázsokkal eladó. Ár: 9,99 M Ft, 20/398-6959.
Kaposváron, Északnyugati város részen,
a Vörösmarty u.-ban 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.
Eladó lakásokat és családi házakat keresek Kaposváron, azonnal fizető képes
ügyfeleim részére, állapottól függetlenül minden megoldás érdekel, 20/3986959.

Kaposváron, ÉNY-i v.részben, 85 m2-es, 2
szobás, nappalis, kandallós, részben felújított családi ház eladó! A tetőtér beépíthető. Ir.ár: 18,2 M Ft, 70/556-0673.
Kaposváron, újabb építésű, 68 m2-es,
amerikai konyhás, nappalis, 2 hálószobás, cirkófűtéses, nagyon jó állapotú
téglalakás. sok extrával eladó! Udvari
parkolás! Ir.ár: 16,4 M Ft, 70/556-0673.
Kaposvár, dr. Kovács S. u.-ban, 2. em.-i,
2 szobás, frissen festett, parkettás, világos, távfűtéses, téglaépítésű lakás. Ir.ár:
9,6 M Ft, 70/556-0673.
Kaposváron, Áfonya u.-ban, 1326 m2-es
telken, zártkerti ingatlan, kis házikóval
eladó. A házban víz, villany be van vezetve, fatüzeléses fűtési lehetőséggel. Ir.ár:
2,2 M Ft, 70/556-0673.
Kaposváron, nyugodt, csendes környezetben eladó 120 m2-es családi ház, nappali,
2+2 szoba, konyha+2 fürdő. A meleget
cirkó-gázfűtés szolgálja. Ir.ár: 18,8 M Ft,
30/676-8978.
Kaposváron, a belvárosban eladó egy 65
m2-es, 3. em-i, 2,5 szobás, erkélyes, szigetelt, műa. ny.zárós, házközponti fűtéses, jó állapotú téglalakás. Ir.ár: 10,9 M
Ft, 30/676-8978

Kaposvár központjában 3. emeleti, kétszobás, nappalival, étkezővel, klímával
rendelkező, kitűnő állapotú és minőségű
téglalakás eladó. Ár: 22,9 M Ft, 20/3986959.

Kaposváron, családias, nyugodt, csendes, kertvárosi környezetben, Tóth Á.
u.-ban eladó 64 m2-es, fszt.-i, 2,5 szobás, átlagos állapotú, egyedi gázfűtés,
erkélyes lakás, garázzsal és kerttel! Ir.ár:
10,4 M Ft, 30/676-8978.

Kaposmérőn, csendes utcában, 3 szobás
családi ház, tetőtér beépítési lehetőséggel, garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, 1000 m2-es telekkel eladó.
Ár: 13,8 M Ft, 20/398-6959.

Kaposvár belvárosában, a Tallián Gy. közben, csendes, nyugodt helyen eladásra
kínálok egy 50 m2-es, 4. em.-i, 2 szobás,
jó állapotú téglalakást. Ir.ár: 7,45 M Ft,
30/676-8978.

Taszáron földszinti, 2 szobás, egyedi
gázos, felújított, társasházi téglalakás
eladó. Ár: 5,5 M Ft, 20/398-6959.

Kaposváron, a Zárda u.-ban eladó egy
80 m2-es, cirkó-gázfűtéses, nagyon jó
állapotú, fiatalos stílusú, 2 szoba+nappalis, 1. em.-i lakás. Ir.ár: 17,9 M Ft,
30/676-8978.

Jutában 3 szobás családi ház, nyári
konyhával, melléképületekkel, autó beállási lehetőséggel, nagy telekkel, központi
helyen eladó. Ár: 4,99 M Ft, 20/3986959.
Kaposváron, városközpontban, fejlesztés
alatt álló részen, 2 szobás családi házrész, 200 m2 telekkel eladó, befektetésnek kiváló, 20/398-6959.
Kisgyalán központjában, horgásztótól
200 m-re, 4 szobás, nappalis, étkezős,
90 m2-es családi ház, garázzsal, 2200
m2 telekkel eladó. Ár: 4,99 M Ft, 20/3986959.
Kaposváron, Északnyugati városrészben,
a Klapka Gy. u.-ban 2 szobás, 54 m2-es
családi ház, 200 m2 telekkel, továbbépítési lehetőséggel eladó. Ár: 8,6 M Ft,
20/398-6959.
Tisztviselő-telepen 110 m -es, négyszobás, gáz-központi fűtéses családi ház,
pincével, garázzsal, 520 m2-es telekkel
eladó. Ár: 13,9 M Ft, 06/20/294-0062.
2

Petőfi u. 58 m , fiatalosan felújított, 2,5
szobás, erkélyes, műanyag nyílászárós,
tégla, egyedi gázos lakás eladó. Ár: 8,9
M Ft, 06/20/294-0062.
2

Donneri városrészben eladó egy 60
m2-es, kétszobás, konvektoros fűtésű, jó
állapotú házrész, tárolóval, kocsibeállási
lehetőséggel. Ár: 3,8 M Ft, 06/20/2940062.
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.
Gróf Apponyi A. közben földszinti, kétszobás, erkélyes, tégla, egyedi gázos lakás
eladó. Ár: 7,95 M Ft, 06/20/294-0062.
Tüskevári városrészben 85 m2-es, három
szoba, konyha-étkező nappalis családi
ház, két garázzsal, műhellyel, pincével,
telekkel. Ár: 7,2 M Ft, 06/20/294-0062.
Belvárosban 100 m2-es, háromszobás,
tégla, egyedi gázos lakás, sürgősen
eladó. Ár: 8 M Ft,06/20/294-0062.
Belvároshoz közel, 1. em., 51 m2, 1 + 2
félszobás, cirkófűtéses, felújítandó téglalakás. 7,95 M Ft, 70/9494-595.
Taszáron, 2. em., 57 m2, 2,5 szobás,
étkezős, klímás, felújított, konvektor fűtéses téglalakás. 6,5 M Ft, 70/9494-595.
Belváros, 2. em., 37 m2, 1 szoba, konvektoros téglalakás, parkolási lehetőség,
saját tároló. 6,2 M Ft, 70/9494-595.
Sétálóutcában, 1. em., 56 m2, 1 szoba,
galériás, egyedi gáz-cirkófűtéses, polgári
jellegű lakás. 12,8 M Ft, 82/414-110.
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Eladó a belváros szélén, 4 em.-es társasházban, 4. em.-i, 71 m2-es, 3 szobás,
erkélyes, szigetelt, műa. ny.zárós, egyedi
mérős, jó állapotú panellakás. Ir.ár: 10,9
M Ft, 70/604-5887.
Eladó a Búzavirág ltp.-n egy 2,5 szobás,
erkélyes, műa. ny.zárós, egyedi mérős, jó
állapotú, 2. em.-i panellakás. Ir.ár: 7,9 M
Ft, 70/604-5887.
Eladó a Margit-templommal szemben,
szigetelt, műa. ny.zárós, egyedimérős, 3
szobás, erkélyes, D-i fekvésű, riasztóval
ellátott, jó állapotú, 10. em-i panellakás.
Ir.ár: 10,9 M Ft, 70/604-5887
Eladó 4 szoba-nappalis, 150 m2-es, 2 szintes, jó állapotú, 2 fürdőszobás, 2 vécés,
padlófűtéses családi ház, termő gyümölcsfákkal telepített, 1321 m2-es telekkel,
dupla garázzsal, borospincével, melléképületekkel. Ir.ár: 21,5 M Ft, 70/604-5887.
Szondi u.-ban eladásra kínálok egy 59
m2-es, 2,5 szobás, szigetelt, nyílászáró
cserélt, 3. em.-i, frissen felújított, erkélyes társasházi lakást. Ir.ár: 8,96 M Ft,
30/661-3085.
Eladó lakást keresek sürgősen! Ha legalább 1,5 szobás, költözhető állapotú és
nem drágább 8 millió forintnál, hívjon! Tel:
30/661-3085.
Befektetők figyelem! Kontrássy u. elején, polgári stílusú, 53 m2-es, nappali
+ 2 félszobás, mfszt.-i, téglaépítésű,
gázfűtéses lakás, belső udvari, ingyenes
parkolási lehetőséggel eladó. Ir.ár: 7,8 M
Ft, 30/661-3085.
Léva közben eladó egy fszt.-i, 55 m -es, 2
szobás, teljes körűen felújított, nyílászáró
cserélt, cirkó-gázfűtéses, alacsony fenntartási ktg.-gel rendelkező téglalakás,
beépített konyhabútorral. Ir.ár: 9,39 M Ft,
30/661-3085.
2

Befektetésre is! Kaposvár abszolút belvárosában, az Ady u.-ban, eladásra kínálok egy fszt.-i, 1,5 szobás, 47 m2-es,
polgári stílusú, galériázható, gázfűtéses,
téglaépítésű lakást. Ir.ár: 8,45 M Ft,
30/661-3085.
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.
Somssich u., tégla, 3. em., 38 m2-es,
felújított, gázos garzon, szoba 20 m2,
konyha 7 m2, fürdő, külön vécé, erkély,
önálló tároló. 6,5 M Ft, 70/947-9262.
Belváros, csendes, parkolási lehetőség,
4. em., 52 m2, 2 szoba+erkély, jó állapot,
konvektoros lakás, szigetelt, műa. nyílászárós, tégla. 8,5 M Ft, 70/947-9262.

Kaposváron, a Béla király u.-ban, 645
m2-es, ápolt telken, 4,5 szobás, 2 fürdőszobás, gáz-kp.-i fűtéses, jó állapotú,
akár 2 generációnak is alkalmas családi
ház eladó. Beszámítható lakható zártkerti
ingatlan és bp.-i garzonlakás. 15,5 M Ft,
70/947-9262.
Kaposfőn, csendes, 2083 m2 telek, felújított, 2 szint, 200 m2, 4 szoba+nappali,
szép családi ház, lóistálló, 2 garázs eladó
vagy kisebb házra cserélhető. 15,3 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.

Kiadó
Kaposváron, a Teleki utcában, 1. emeleti,
2 szobás, bútorozatlan lakás, garázzsal
vagy a nélkül, hosszú távra kiadó. Érd:
06/20/333-5634 telefonon.
Kaposváron, ÉNY-i v.részben, 1. em.i, 2 szintes, 70 m2-es, 3 szoba-nappalis, cirkófűtéses, részben bútorozott
lakás, garázzsal együtt kiadó! Bérleti díj:
75.000 Ft+rezsi. 2 havi kaució szükséges! Tel: 70/604-5887.

Szép állapotú, vastag, puha tapintású,
bézsszínű padlószőnyeg, 5,10x3,20
eladó, érd: 30/389-6687.
Agancsot, trófeát vásárolok 2500-3500
Ft/kg, 06/30/846-2431.

AKCIÓ! Friss: kacsacomb
1780, pecsenye csirkecomb
540, farhát 179, tyúk, kakas
830, fagyasztott pecsenyekacsa 820, szárnytő 410,
tyúk 680 Ft/kg, csirkefarhát
130, Mazáné 0,5 kg-os cérnametélt 290 Ft. Szárnyasbolt Kaposvár, Béke u. 29.

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

Belváros, fszt., tégla-gázos, 1,5 szobás,
bútorozott lakás hosszú távra kiadó. 45
E Ft/hó+rezsi+ 2 havi kaució. BA-S-HA
Ingatlaniroda, 20/9363-183.
Füredi u., 9. em., 53 m2, 2 szoba+erkély,
jó állapot, bútorozott, gépesített, hosszú
távra kiadó. 40 E Ft/hó+rezsi+1 havi
kaució. BA-S-HA Ingatlaniroda, 20/9363183.

Állás

KARBANTARTÓ –
VILLANYSZERELŐ
munkatársat keres
kaposvári társaság,
villanyszerelői
végzettséggel.
Jelentkezés fizetési
igény megjelölésével
a hr@kkh.hu címre.

KARÁCSONYFÁT
kertben (4 fajtából),
1-5 m-ig
előre is foglalhat!

Kaposvár, Pázmány P. u. 120.
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.

A Cabero cégcsoport ipari
hőcserélők gyártásával,
fejlesztésével és értékesítésével
foglalkozó, ambiciózus, gyorsan
növekvő, két, magyarországi
telephellyel működő társaság
kaposvári gyáregységbe keres:
- 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 kereseti
lehetőség, folyamatos szakmai
képzések! A munkafolyamatok
hölgyek számára is könnyen
betanulhatóak.
Jelentkezését fényképes
önéletrajzzal a
huczek.zsuzsa@cabero-hx.eu
címre várjuk.

kaposvári irodájába
a Precognox szoftverfejlesztő cég.

Java programozót,
akár gyakorlat nélkül is.

Információ:
http://precognox.hu/programozo_kaposvar

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

Vegyes

Fürdőkád felújítás, zománcozás.

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

Veszélyes fák kivágása

TERMELŐI MÉZ
házhoz szállítva eladó

0630 916 5551

Használt FÉG kazán
06/20/523-9100.

eladó,

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

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.

Kaposvári székhelyű cég

HÁZKEZELÉSI ELŐADÓT

• a Társasházi törvényben meghatározott, a közös képviselőre,

Dec. 18. 19 óra
Dec. 21-22-23. 17 óra

Apák és lányaik (16)
Szinkronizált amerikai-olasz film,
2015, 116 p.
R: Gabriele Muccino
Fsz: Russell Crowe, Amanda Seyfried,
Aaron Paul, Jane Fonda, Diane Kruger

Dec. 21-22-23. 15 óra

Hókirálynő (12)
Szinkronizált orosz animációs film,
2012, 80 p.
R: Vladlen Barbe, Maksim Sveshnikov
Dec. 21-22-23: 19 óra
Szerelem Máltán (16)
Feliratos dán film, 2014, 90 p.
R: Hella Joof
Fsz: Bodil Jorgensen, Danica Curcic,
Maria Rossing

Jegyár: 850/950 Ft
Információ: 82/510-892
www.szivarvanykulturpalota.hu

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

SZÓDAVÍZ
2 l-es 50 Ft házhoz
szállítva! (25 Ft/liter)
(25 Ft/liter)

tel:

Tel: 20/475-1793.

ABLAK-REDŐNYMESTER

keres határozott időre az alábbi feladatok ellátására:

20 l-es ballon 500 Ft.

Régiséggyűjtő mindenféle régiséget,
hagyatékot, bútort, hastokot, fateknőt,
spalettát, zománcos ipari lámpát vesz.
Nyári Zoltán, Mohács, tel: 20/3894-184.

0-24 óráig
ingyenesen hívható
telefonszám:
06-80/225-225

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

Filmklub:

Munkatársakat keres

Bűncselekmény érte?
Áldozattá vált?
Van segítség!

Telefonos rendelés,
SMS-ben is!

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

illetve a társasház kezelőjére vonatkozó feladatok ellátása;
• az önkormányzati bérlemények nyilvántartása, a többségi
önkormányzati tulajdonú épületek közüzemi díjai utalásának
előkészítése, figyelemmel kísérése;
• önkormányzati bérlakás-állományra vonatkozó statisztikai adatok előkészítése, karbantartása, havi rendszerességű adatszolgáltatás;
• kapcsolattartás a közös képviselőkkel, az önkormányzati tulajdont tartalmazó társasházakban a közgyűléseken a tulajdonos
önkormányzat képviselete
ELVÁRÁSAINK:
• egyetemi/főiskolai szintű, vagy szakközépiskolai pénzügyi,
gazdasági végzettség;
• MS Office programok felhasználói szintű ismerete;
• kitűnő kommunikációs és kapcsolattartó készség; jó érvelőés meggyőző-készség, precíz munkavégzés – komplex rendszerszemléletű gondolkodás
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:
• 3-5 év, releváns területen szerzett szakmai tapasztalat;
• társasházkezelő szakképesítés
JELENTKEZÉS AZ ÁLLÁSRA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel az
elvárásoknak, kérjük, küldje el fényképpel ellátott, magyar nyelvű
szakmai önéletrajzát, valamint motivációs levelét fizetési igény
megjelölésével legkésőbb 2016. január 8-ig az alábbi e-mail
címre: hr@kkh.hu
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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AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZI
ÉLMÉNYT KARÁCSONYRA!
Ü N N E P I
DECEMBER
23. szerda

19.30

24. csütörtök

15.00

26. szombat

19.00

27. vasárnap

19.00

28. hétfő

19.30

29. kedd

19.30

30. szerda

15.00
19.00

31. csütörtök

19.00

JANUÁR
2. szombat

19.00

M Ű S O R

A GÁT
Stúdióelőadás
A SÖTÉTBEN LÁTÓ TÜNDÉR
Szivárvány Kultúrpalota
JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR
Bérletszünet
SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT VONATOK
Bérletszünet
ÁRNYORSZÁG
Stúdióelőadás
S.Ö.R.
Stúdióelőadás
A SÖTÉTBEN LÁTÓ TÜNDÉR
Stúdióelőadás
AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN
Bérletszünet
MEZÍTLÁB A PARKBAN
Bérletszünet
ÚJÉVI KONCERT

Jegyiroda: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. (Európa Park)
Tel: 82/511-207, 82/511-208, 82/511-209
e-mail: jegyiroda@csiky.hu, web: www.csiky.hu
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