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K r ó n ik a

Kifutóvá változott a gim názium i aula

Ma június 13-a, szombat van

„A természetről alkotott semmilyen elképzelés sem nö
vesztett soha egy fűszálat, nem hajtott egy szál virá
got.”
(Fernando Pessoa)

Ta r k a s o r o k

D ivat m in d en , m i légies
Alighogy véget ért az
utolsó tanítási nap, a
kaposvári Munkácsy
Mihály Gimnáziumba
máris beszökött a nyár.
Az aula kifutóvá válto
zott, ahol lenge, könynyed, légies viseletű
fiatalok varázsoltak je
lenlétükkel parti és
party hangulatot.

Névnapjukon köszöntjük Antal, Anett nevű olvasóinkat.
A nap ma: 4.46 órakor kél, és 20.42 órakor nyugszik. A
hold ma: 23.07 órakor kél, és 7.59 órakor nyugszik.
Ökumenikus egyházi naptár
Szombat. Köznap. - Napi igék: Kát.: lKir 19,19-21. Zsolt 15.
Mt 5,33-37. Ref.: Dán 10,11-21. Róm 11,11-16. Ev.: lTim
3,16. Bir 6,1-10. Őrt.: Róm 1,7-12. Mt 5,42-48. - Antal. Latin
eredetű név, jel.: fejedelem. - A kát. liturgikus naptárban
Páduai Szent Antal egyháztanító /+ 1231/. Szent Ferenc
követőihez csatlakozott és vándorprédikátorként műkö
dött. A szegények pártfogójaként vált ismertté. - Az őrt. és
a gör. kát. naptárban Szent Aquilina vértanúnő.

Boksz
- Minden éjjel azt álmo
dom, hogy bokszolok.
- Aha! És reggel nyilván
úgy ébredsz, mintha öszszevertek volna?
- Nem én ébredek úgy,
hanem a feleségem!

KAPOSVÁR
Mai évfordulóink
A Középiskolások Szövetsé
gének szervezésében tartott
Divatshow programjában ti
zenegy üzlet mutatta be nyári
kollekcióját. A többi között
az örökzöld Blue Jeans, a fia
talos Keyo Paris, a távol-keleti
Goyo, és a egyéniséget, igé
nyességet garantáló Sansz
Iparművészeti
Divatstúdió
modelljeit telt házas közön
ség tapsolta meg. A kifutóra
penderülő lányokat és fiúkat,
a KÖSZ Arthur Produkciójá
nak manökenjeit nézni maga
volt a felüdülés. Persze, azért
a ruhák is igen mutatósak
voltak. A bemutatott darabok
alapján bizonyos, az idei di
vat kellő teret enged a vonzó
- férfiak esetében izmos - vo
nalak megjelenéséhez. Csak
legyen elég meleg, legyen
elég nyár, legyen elég a bér és
fizetés, és a Divatshow-n lá
tottak a hétköznapokban is
hódítanak majd.
A Munkácsy - párizsi han
gulatot idéző - auláját a Ber-

1175 éve született Kopasz K á ro ly a nyugati frankok király.

Jámbor Lajos császár legifjabb fia volt, és nagy galibát
okozott a világrajötte. Apja ugyanis már korábban szétosz
totta birodalmát fiai, Lothár, Pippin és Lajos között, ezért
Károly születésekor újra szét kellett osztani mindent. Fiai
azonban fellázadtak Lajos ellen, még a trónról is letették.
Jámbor Lajos halála után két fia, Német Lajos és Kopasz
Károly elhatározta, hogy összefognak testvérük, Lothar el
len. A strasbourgi találkozón az idősebb jogán előbb Lajos
kapott szót, és Nithard krónikája szerint ezeket mondotta:
„Tudjátok, hogy Lothar engem és e testvéremet atyánk ha
lála után üldözött, és teljesen meg akart semmisíteni. M i
után azonban sem testvéri szeretet, sem keresztényi érzü
let, sem bármilyen ész-ok nem tudott segíteni abban, hogy
igazságos feltételek mellett béke legyen közöttünk, a szük
ségtől kényszerítve ügyünket végül is átadtuk a minden
ható Isten ítéletének, hogy mindegyikünk elégedjék meg
azzal, ami neki jár.” Károly is hasonlóképpen nyilatkozott,
és az osztozkodásban a frank birodalom nyugati fele, a mai
Franciaország jutott neki. Német Lajosé lett Németország,
szegény Lothár pedig kénytelen volt megelégedni Lotharingiával, aki azzal vigasztalódhatott, hogy a területet róla
nevezték el.
Boldog születésnapot!
50 éves B laskó Péter színész, a Fényes szelek, a Dögkese
lyű, a Roncsfilm és a Sose halunk meg című film szerep
lője, a Szegedi Nemzeti Színházban az idén januárban be
mutatott Cyrano című Rostand-dráma közreműködője, a
Merlin Színházban a Thália Társaság februárban színre vitt
Képcsinálók című színjátékban Törőcsik Mari partnere.

Fonyód! forrásvíz
termékek
extra kedvezményes
értékesítése
a kft. fonyódi telepén
Bézsenyi u. 1.
Tel.: 85/361-266

Minden nap i
Lefüleltek 16 potyautast
16 románt fogtak el a határ
őrök a murakeresztúri vasúti
átkelőn, akik a Ro-La szerel
vényen rejtőzködtek el. 13man egy zsákokban ömlesz
tett árut szállító román ka
mion rakterében rejtőztek el; 3
férfi egy másik kamion alatt
bújt el, de észrevették őket.
— É rtesítjük tisztelt ügyfelein
ket, hogy a lakossági fogyasztási
(személyi, áruvásárlási és lom bard)
hitelek folyósítása és számlaveze
tése 1998. június 15-tól az OTP
Bank Rt. Dél-dunántúli Régió Igaz
gatóságán (Kaposvár, Széchenyi tér
2.) történik. Ügyintézéssel és tájé
koztatással a továbbiakban a fent
em lített címen állunk rendelkezé
sükre. Ügyfeleink m egértését kö
szönjük. O TP Bank Rt. D él-dunán
túli Régió.
(81914)
— A M eiszterics Autósiskola di
ákoknak nyári gyorsított tanfolya
m okat
indít
kedvezményekkel.
M arcali Gim náz8um jú n . 15. 17
óra, tel.: 85/410-647. Nagyatád, Ró
kus köz 5. jú n 15. 15 óra, tel.:
82/352-109. Kaposvár, Tanítóképző
Kollégium 82/319-011/166. (82242)
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Mozdonyvezető
Szörnyű ez a mai nap!
Reggel borotválkozás
közben megvágtam ma
gam, a kávé pocsék volt,
délelőtt elszakítottam a
nadrágomat, és most lá
tom, hogy a mi vágá
nyunkon rohan felénk a
déli gyors...
B eküldte: ifj. Kocza Im re
Kaposvár

Kérdez a gyerek
- Apu, hol tanultál meg
ilyen jól úszni?
- A vízben!
- Apu, miért pont anyut
vetted el feleségül?
- Hallod asszony, már a
gyerek is ezt kérdezi!

Színpompás volt a fiatalos bemutató

nie's Balloons professzionális
léggömb-dekorációi
tették
még „emelkedettebbé” . A
hangulat este fél kilenc után

FOTÓ: LANG RÓBERT

hágott a tetőfokára, amikor
elkezdődött a Középiskolá
sok Szövetségének tanévzáró
bulija.
B. T.

P r o g ram a ján ló
Kaposfőn ma 8 órakor balla

gással és tanévzáróval folyta
tódik az iskola centenáriumi
ünnepsége. B alatonbogláron
a Kék és Vörös Kápolnában
ma 19 órakor Vészeli Lajos
festőművész tárlata nyílik. Az
alkotót és alkotásait Kerényi
Imre rendező, a Madách
Színház igazgatója ajánlja az
érdeklődők figyelmébe, köz
reműködik a Corpus Harsona
kvartett. Magyaregresen ma
egésznapos programmal foly
tatódik az egresi napok.

Melyik az az optimális vérnyomásérték, amelynél a
legkisebb a szív- érrendszeri okból bekövetkező halá
lozás és megbetegedés kockázata? Erre a kérdésre
adnak választ a hat évig tartó HOT (Hipertónia Optimá
lis Terápiája) kutatás eredményei.
A kutatók 26 országból 19
ezer beteget — köztük 194
magyart — vizsgáltak meg és
részesítettek
vérnyomáscsökkentő kezelésben. Amsz
terdamban, a Nemzetközi
Hipertónia Társaság 17. kon
ferenciáján a kutatást vezető
L e n n a rt Hansson professzor
foglalta össze az eredménye

A D ID A S A K C IÓ !
Focirajongók, figyelem!
Június 15-től m inden ADIDAS márkájú éles és gumis focicipő t

óriási árengedménnyel kínálunk
Nyári ajánlatunk: fürdőruhák, férfiúszók, pólók, rövidnadrágok
széles választékával várjuk m inden kedves vásárlónkat,
Cím:
Kaposvár, NoszlopyG. u. 2.
Tel.: 82/310-125

Főu. 15,
Tel.: 82/315-965

tfjü

A Kaposvári Városgazdálkodási Részvénytársaság
Igazgatósága (K ap o svá r, C seri út 16.)
felhívja a társaság 1 000 000,- Ft névértékű
bemutatóra szóló részvényeseinek tulajdonosait
a tá rsa sá g 9 /1 9 9 8 . (V. 22.) K ö z g yű lé si h a tá ro za t a la p já n , h o g y a
ré szvé n ye k típ u sá n a k n évre s zó ló vá , ré sz v é n y c s e re ú tjá n tö rté n ő
á ta la kítá sa m ia tt

részvényeiket a társasághoz 1998. június 30-ig
nyújtsák be.
J e le n fe lsz ó lítá s e lle n é re a h a tá rid ő re be nem n y ú jto tt
ré s z v é n y e k e t a ré s z v é n y tá rs a sá g é rv é n y te le n n e k n yilvá n ítja .

V f U T D T A D
1 n ílx L J A r

(82216)

Gyanú
- És biztosan tudod, hogy
a feleséged megcsal?
- Biztosan nem tudom,
de két éve elment itthon
ról, és azóta nem jött
haza!

ket: az optimális vérnyomá
sérték 85 Hgmm alatt van és
elérhető olyan vérnyomáscsökkentő szerekkel, ame
lyek nemcsak a szív- és ér
rendszeri szövődmények kia
lakulása ellen nyújtanak vé
delmet, hanem az életminő
séget is javítják.
Azoknál a betegeknél,

akiknél a 105 Hgmm-es kiin 
dulási értékről 85 Hgmm-re
csökkent a diastolés vérnyo
más, a szívinfarktus és az
agyvérzés
kialakulásának
kockázata 30 százalékkal volt
kisebb. Még ennél is nagyobb
lehetőség kínálkozik a cukorbetegségben szenvedő hiper
tóniások esetében, akiknél a
halál legfőbb oka a szív- ér
rendszeri betegség. Ezeknél a
betegeknél a vérnyomáscsök
kentő kezelés hatására felére
csökkentek a szív- és érrend
szeri szövődmények.

WEST Nagy- és Kisker
Üzletlánc

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE

119 Ft*
Pepsi ízek 2 l-es visszaváltható
52 FI
Pepsi ízek 0,5 l-es eldobható
Harmatvíz 2,5 l-es eldobható
79 Ft
108 Ff
Kristálycukor 1 kg-os
finomliszt 1,2,5 kg-os kaposvári 50 fW
219 Ft
Gold osztrák élolaj 1 l-es
22 Ff
Sertésmájkrém 65 g-os
17 Ft
Nass csokoládé szeletek
26 Ft
Duna szeletek 33 g
639 Ft
Ultra Viola mosópor 3,6 kg-os
149 Ft
Ultra Viola mosópor 600 g-os
439 Ft
Garrone 8lanco Vermuth 1 l-es
205 Ft+fi.
Viktória, Casino pezsgők 0,71
57 Ft+Ü.'
Szalon sör 0,51
Kanizsai világos sör 0,51
* 52 Ft+6.’
A csillaggal jelöltek az Arai benzinkútnál
csak kartonnal vásárolhatók!

Üzleteink:

Kaposvár, Arai benzinkútnál
Kaposvár, Nagypiac
Nagybajom Fél u. 41
Marcali, Dózsa Gy. u. 5.
Kaposvár, Zrínyi u. 3.
Kaposfo, Kossuth u. 260.
Kutas. Petőfi u. 77.
(82239)

Tájékoztatjuk előfizetőin
ket: az előző évek gyakor
latának megfelelően most is
lehetőség van arra, hogy
ideiglenesen távol levők
nek, a Balaton-parton nya
ralóknak a megjelenés nap
ján reggel kézbesítsük meg
szokott újságjukat, a Somo
gyi Hírlapot. Kérjük, hogy
a címváltozást a költözés
előtt három nappal szemé
lyesen vagy írásban jelez
zék a kiadó terjesztési cso
portjánál:
Kaposvár,
Kontrássy u. 2/a. Azokat az
átjelentéseket tudjuk elfo
gadni - Somogy, Tolna, Ba
ranya területén -, amelyek
nél az ideiglenes helyen
való tartózkodás legalább
két hét, azaz 12 megjelené
si nap.
___________________________________________ (79330)

- Apu, miért volt Deák Fe
renc a haza bölcse?
- Mert agglegény ma
radt.
- Apu, milyen az igazán
hűséges feleség?
- Olyan, mint a kísértet.
Mindenki beszél róla, de
még senki sem látta.
- Apu, mikor részeg az
ember?
- Ha ott az úton, a két
bácsi helyett négyet látsz!
- De apu, ott csak egy
bácsi van!
- Apu, ugye te nem félsz a
munkától!?
- Nem, ha kell, mellé is
fekszem!
- Apu, mire használják az
indiánok a lóbőrt?
- Abban tartják a lovat!
G yűjtötte: Nemes Jakab
N agybajom

H íz o tt lib a m á j
akciós áron:
I. osztályú 3-36(T Ft/kg + áfa,
2 700 Ft/kg+áfa (500 g-800 g-ig)

IN T E G R Á L Á F É S Z
B a r o m fife ld o lg o z ó Ü z e m
Kiskunfélegyháza
Fax: 76/465-619
Tel.: 76/461-833

Szántódon
a közúti csomópont közelében,
jó parkolási lehetőséggel,
összközműves épületben

IR O D Á K
K IA D Ó K
Tel.: 84/540-000
(81868)
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