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2007. december 7.

Orosz hallgatók
Kaposváron
Együttműködést írtak
alá a Kaposvári Egyetem
és a Volgográdi Állami
Mezőgazdasági Akadémia
vezetői, kedden.
Ennek lényege, hogy
Volgográdról hallgatók
érkeznek, és részt vesznek
az itt folyó angol nyelvű
mesterképzésben, a magyar
hallgatók pedig különböző szakmai kurzusokban
részesülnek. Emellett a
két campus közös kutatási
programokat dolgoz ki.

Ügyel a Közterület-felügyelet
Kaposvár közbiztonsági
helyzetének javítása érdekében, a város önkormányzata több olyan intézkedést vezetett be az elmúlt
időszakban, amely erősíti
a városlakók biztonságérzetét, gyorsabb és hatékonyabb intézkedést biztosít
a tetten ért szabálysértőkkel szemben. Áprilistól a
Közterület- felügyelet munkatársai a város meghatározott területein – belvárosban
- kerékbilinccsel rögzíthetik a szabálytalanul parkoló
gépjárműveket. A kerékbilincs bevezetésével az a cél,
hogy a belvárosban javuljon a közlekedési morál,
valamint hogy a város
zöldfelületeit ne használják az autósok parkolóként.
Novembertől bevezetésre
került az ügyeleti szolgálat
is. Munkanapokon 7.30-tól
20.00 óráig, hétvégén 8.00
órától 20.00 óráig tehetnek
bejelentést, észrevételt a
városlakók a 06-30/916-3538-as telefonszámon. Így a
kora esti órákban és a hétvégéken is lehetőség van a
legszükségesebb intézkedések megtételére. A közterület-felügyelők ezentúl a
város meghatározott részein, többek között a belvárosban, a Cseri városrészben, a Donnerben illetve
Tüskeváron kerékpárral
teljesítenek szolgálatot , így
nagyobb területet tudnak
ellenőrizni.

A nyár óta legalább tíz-tizenöt bűncselekményt követtek el

Hajléktalanokat fosztogatott a házaspár
Egy süketnéma, otthontalan
férfi, szeme világát is elvesztette, amikor egy kaposvári
házaspár rátámadt, szemébe
gázsprét fújtak. A 48 éves, büntetett előéletű férfi és a 28 éves
nő nyár óta zaklatta a városban
élő hajléktalanokat, a mintegy
tíz-tizenöt rablás során mindössze 150 ezer forintot zsákmányoltak. A rendőrség november
27-én elfogta, és két nap múlva
előzetes letartóztatásba helyezte a gyanúsítottakat.
Az első áldozat, akiről a rendőrségnek tudomása van, egy
siketnéma férfi, aki egy melléképületben húzta meg magát,
amelyet csak használatra kapott.
A házaspár kifigyelte leendő
áldozatát, rátörték az ajtót, közvetlen közelről az arcába fújták
a gázsprét, majd a fejét vascsővel ütötték. Amikor már teljesen
magatehetetlen volt elvették tőle
minden értékét. A férfi a bántalmazás következtében mindkét
szemére megvakult.
Az elmúlt hónapokban a hajléktalanok rettegtek a házaspártól,

A Bárczi Gusztáv Módszertani
Központ tanulóinak munkái
vásárolhatók
meg
december végéig a Petőfi
Emlékkönyvtárban.
Idén már tizedik éve annak,
hogy karácsonyi vásárt rendeznek a gyermekek munkáiból, amelyek Wágner Zita, a
könyvtár vezetője szerint most
még a szokottnál is szebbek.
A bevétellel az iskola „Add
a kezed” Alapítványát támogatják.

egy esetben rendőri intézkedést
színleltek az Európa parkban
alvó hajléktalan előtt, és amikor az kinyitotta a szemét, lefújták, majd addig ütlegelték, amíg
elájult. Ez eset miatti félelem
tovább nehezítette a rendőrség
dolgát. A módszer újra és újra
ugyanaz volt, legalább tíz eset-

ben támadtak hajléktalanokra,
és mindig ketten követték el a
bűncselekményeket. Amíg a férfi
ütött, a nő dolga az volt, hogy
figyeljen, majd hazavigye a zsákmányt.
Egy esetben rátámadtak egy nem
hajléktalan férfira is, aki este
hazafelé tartott, a Pláza mellett.

Tőle zsákmányolták a legtöbbet,
hiszen neki a fizetése is a táskában volt. A rendőrség a bevetési
alosztály segítségével fogta el
az elkövetőket. Az úgynevezett
kommandósokra valóban szükség volt, hiszen a férfi egy bozótvágóval támadt rájuk - nem sok
sikerrel.
-vk-

Gyermekrajzok kalapács alatt Terepjárókkal keresik fel értékeinket

Több mint ötven gyermekrajz került kalapács
alá a Szeretem Kaposvárt
Alapítvány által szervezett
jótékonysági árverésen, pénteken, a városháza dísztermében. Ennél azonban jóval
több alkotás érkezett a város
általános iskoláiból és óvodáiból.
Összesen 566.500 forint gyűlt
össze az árverésen, ezt az öszszeget a Mozgáskorlátozottak
Somogy Megyei Szervezete,

Jótékonysági
vásár a könyvtárban

a Liget Időskorúak Otthona,
valamint a Kötél Egyesület
kapják. A legnagyobb összeget
az önkormányzat, illetve Szita
Károly ajánlotta fel, százezer
forintot egy-egy képsorozatért,
azonban a város polgárai is
jelentős összegeket adtak egyegy alkotásért. Természetesen,
a beküldött, de kalapács alá
nem került rajzok sem vesznek
kárba, ezeket az önkormányzat
megvásárolta, és intézményei
falát díszíti majd velük.

Az első Kaposvár
Trophy terepjáró
versenyre január 25-e és 27-e
között kerül sor,
amelyre a szervezők mindenkit
szeretettel várnak. Az egyedülálló kezdeményezés célja, hogy
minél inkább megismerjük
Kaposvár és Somogy nevezetességeit.
A három nap alatt mintegy
30-40 terepjáró dübörög végig
Kaposvár és a megye útjain,
hogy felkeresse annak nevezetességeit, felhívja a figyelmet
a térség értékeire, látnivalóira.
A résztvevőket az egész napos
túra után szórakoztató programok várják, és természetesen
ízletes vacsora, ahol a valódi
somogyi ízeké lesz a főszerep.
A második este kerül megrendezésre a jótékonysági est,
ahol a város neves társulatai
adnak műsort.
Kováts Csaba szervező el-

mondta, hogy a terepjárókat
helyi autókereskedők ajánlották fel, amelyekben ismert és
kevésbé ismert személyiségek
is helyet kapnak. A résztvevőknek az előre kijelölt ellenőrző állomásokon különböző
ügyességi és szellemi feladatokat kell megoldaniuk, a túra
végén pedig eldől, hogy a csapatok közül ki bizonyult a legjobbnak. A bevétel egy jelentős részét a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény
és Gyermekotthon lakóinak
ajánlják fel, amelyre azért
esett a szervezők választása,
hogy minél szélesebb rétegnek
tudjanak segíteni.
-vk-

Ne várjuk
meg az első pofont!
A párkapcsolati erőszak lehetséges leendő áldozatainak, az
általános és középiskolás diákoknak tart ismertető tréninget
országszerte a Nők a Nőkért
Együtt az Erőszak Ellen
(NaNE) Egyesület. Benkő
Fruzsina, az egyesület munkatársa kiemelte: fontos, hogy
a fiatalok megismerhessék a
segítségkérés lehetőségeit és
megszüntessék a témával kapcsolatos tabukat. Kaposváron
hétfőn és kedden a Táncsics
Mihály Gimnázium egy-egy
osztálya vett részt a foglalkozásokon. A NaNE szakemberei
a leghatékonyabb problémakezelési módszereket feltöltik
egy honlapra is.
-vt-

Uniós fejlesztések:
összefogás szükséges
Össze kell fogni Somogy politikai szereplőinek az uniós fejlesztések érdekében – hangsúlyozta Pünkösd Márton, az MSZP
megyei alelnöke. Állítása szerint
a kaposvári városvezetés több
programmal kapcsolatban bírálta
Lamperth Mónika akkori területfejlesztési minisztert és Kolber
István államtitkárt. Pünkösd
elmondta: a forgalom nagysága
nem indokolja a 67-es út 2x2
sávos bővítését, a színházfelújítás pedig önmagában nem támogatható uniós forrásokból.
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Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármesteri hivatala pályázatot hirdet

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Együd Árpád Általános Művelődési Központ
nevében és költségvetése terhére pályázatot ír ki a
2007. december 31-i szilveszteri rendezvény lézer-műsorának lebonyolítására.

mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem
szökőkút tervezésére,
Liget Időskorúak Otthona bővítésének tanulmány terv
készítésére, valamint
Liget Időskorúak Otthona nagyteljesítményű mosógép
és szárítógép beszerzésére.
A pályázati felhívás a polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságán
(Kaposvár, Kossuth tér 1.)
2007. december 10-11-én, 8-12 óráig térítésmentesen
átvehető a 218-as, illetve a 213-as számú irodában.
Érdeklődni ugyanott, személyesen vagy az
501-519-es telefonon lehet.

Pályázat beadási határideje: 2007. december 10. (hétfő) 10.00 óra
A részletes pályázati felhívás átvehető Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesteri hivatalának
vagyongazdálkodási igazgatóságán (IV. emelet 411. szoba) 1.000 Ft + áfa = 1.200 Ft
pályázati díj megfizetése után.
Az érvényes pályázat benyújtásának feltétele a részletes ajánlatkérési felhívás megvásárlása.
A pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
További információ kérhető Horváth Gáborné igazgatónőtől az Együd Árpád Általános
Művelődési Központban (Kaposvár, Csokonai u. 1., telefon: 82/512-775).

