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Nápolyt látni és... szolgálni

Hunyadkürtié
a színészzsűri
legjobb
férfialakítás díja

AZ OLASZ MELÓ Hét év parancsnokság után elköszönt Kaposvártól Bárdos Lajos ezredes
Mintha az időjárás is követné
az ezredes útját: Bárdos Antal
pénteken átadta a kaposvári
logisztikai ezred parancsnokságát utódjának, ugyanis
júliustól Nápolyban dolgozik
majd a NATO berkein belül
– azóta a somogyi klíma is
Dél-Itáliát idézi.

ződött be a hétvégén a 13. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT): a díjkiosztó gálaesten a színészzsűri a legjobb
férfialakítás díját Hunyadkürti
György, a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze vehette át a Vaknyugat című darabban mutatott produkciójáért.
Lovas Rozi, a Miskolci Nemzeti Színház művésze – Tenki Rékával megosztva – a legjobb 30
év alatti színész díját vehette át
Tennessee Williams A vágy villamosa című darabjában mutatottakért – a fiatal színésznő
a Kaposvári Egyetem színész
szakán végzett tavaly Mohácsi
János osztályában, s a nagyérdemű több darabban – Tisztogatás, A kéz, A kis hableány –
is láthatta a Csikyben.

Vas András
– Hány fok van a Vezúv lábánál?

– Ha jól láttam: 37 – felelte
Bárdos Antal mérnök-ezredes,
aki július 1-től a NATO nápolyi
összhaderőnemi parancsnokságán dolgozik majd logisztikai
műveleti főnökként. – Egyelőre
még csak fél szemmel figyelem,
ugyanis, bár hivatalosan szabadságon vagyok, még az ezred dolgait intézem, délelőtt pedig az
összhaderőnemi parancsnokságon jártam, ahol megköszönték
az eddigi munkámat. Keddtől viszont elkezdek pakolni.

" A Kaposvári Egyetemen
Mohácsi János osztályában végzett Lovas Rozi érdemelte ki a legjobb 30 év
alatti színész elismerést

Sikeres volt tehát a kaposvári visszatérés a POSZT-ra –
az elmúlt öt évben nem hívtak meg csikys darabot a legnagyobb hazai színházi fesztiválra –, ahol hat vidéki, négy
fővárosi és két határon túli
előadás versengett a díjakét. A
legjobb előadásnak a vígszínházi Jóembert keresünk című
produkciót ítélte a zsűri, mely
a legjobb férfi színésznek Polgár Csabát az Örkény Színházból, a legjobb női művésznek
Eszenyi Enikőt a Vígből választotta, utóbbi elnyerte a közönség díját is. !
" A. V.

– Felszámolja a kaposvári életét?

– A barátok, az ismerősök, az
élmények, az elmúlt kilenc év itt
marad, ahogy a lányom is magántanulóként a gimnáziumban,
Olaszország csak a munkahelyem lesz.
– Mióta tervezte a váltást?

– Három éve jeleztem az elöljáróimnak, szeretnék külszolgálatba menni. Megvoltak a nemzetközi tapasztalataim, megfeleltem a követelményeknek, így bekerültem a rendszerbe. S tavaly,
amikor a NATO-országok elosztották a kvótákat, Magyarország
HIRDETÉS

Ária és dalest
a kaposvári
zeneiskolában

– Csak éppen nem kávézom...
Pedig tudom: nálunk a dohányzó
helyiségekben, az olaszoknál a
kávézókban dőlnek el a nagy dolgok. De emlékszem az első kaposvári időkre: amikor elkezdi
parancsnokként az ember, csak
az jár a fejében, hogyan birkózik
meg a feladattal. Aztán megpróbálja maga mellé állítani az embereket. Végül befolyásolni szeretné az eseményeket. Kaposváron szerencsére sikerült, összhangban tudtam dolgozni az itt
élők érdekeivel, úgy próbáltam
alakítani az ezred életét, hogy jó
legyen nekünk, de a városnak is.

is kapott egy logisztikai posztot,
jelezték, az enyém lesz.
– Mennyiben lesz ez más, mint az
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– Akkor a vezérkarnál voltam,
még ha csak beosztottként is, ám
éppen a bővítés idején. A mostani
vezetői munka. Szakmaibb.
– És az itteninél?

– Könnyebb lesz. Hiszen itt az
emberi tényezőkkel is foglalkoztam, reprezentáltam a szakmai
feladatok mellett, ott csak utóbbira kell koncentrálnom.
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– Sikerült?

– A lányom ódzkodik a költözéstől. Az osztályával akar részt
venni a szalagavatón, velük szeretne érettségizni. A feleségem
viszont kifejezetten örült.

– Abszolút.
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– Julius Caesar azt mondta:
ezek között az emberek között
szívesebben vagyok első, mint
Rómában második...
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– Főként utóbbiaknak. Anno,
amikor Rómában dolgoztam,
megtetszett neki az olasz életmód, a konyha, a kávé, az egész
miliő. Az előző külszolgálat során Brüsszelben éltünk, ahol
szinte mindig esett az eső. A
várható klíma engem is jobban
vonz.
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– A legutóbbi kiküldetésem
után is én kértem, hadd jöjjek
vissza... Ha mást kapok, tudomásul veszem. Ilyen a katonaélet,
menni kell, ahová szólít a feladat.
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– Én viszont egy nemzetközi
csapat vezetője leszek, így egyelőre nem tudom, mi vár rám.
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FOTÓ: LANG RÓBERT

POSZT Kaposvári sikerrel feje-

Bárdos Antal mérnök ezredes szívesen visszatérne Kaposvárra

– Ne is mondja! Nem szeretem
az ilyen átmeneti időszakot, legszívesebben mennék már. Furcsa itt lenni, az irodában is: átadtam a beosztást, most már az ajtómon kívül történnek a dolgok,
és ilyenre nem volt még példa az
életemben...

Névadóra hívta a turistákat
a kaposvári polgármester
CIVILEK Szita Károly kaposvári
polgármester arra kérte a természetbarátokat és túrakedvelő egyesületek tagjait, hogy
adjanak nevet a városkörnyéki útvonalaknak.
A felhívást annak kapcsán
tette a polgármester, hogy a
napokban civilekkel közösen
turistajelzéseket festett fel
azon a tizenöt kilométer hosz-

szú túraútvonalon, amely a
Mag Tanyát – Patcát – és Kardosfát köti össze. A somogyi
megyeszékhelyen a természetorientált turizmusfejlesztés jegyében jelenleg is zajlik
a városkörnyéki parkerdők
mellett a nordic walking útvonalak és erdei tornapályák felújítása.
!
" Márkus Kata
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Modern oktatást ígér
a megújuló intézmény
Üdítő élmény. Szépen szólt a dal...
HANGVERSENY Ária és dal címmel zenei estet rendeztek hétfőn a kaposvári Liszt Ferenc
Zeneiskolában. Bárdos-, és
Brahms művek mellett ismert
reneszánsz darabokat adtak
elő a Zenekedvelők Kórusa,
rajtuk kívül szólisták és a zeneiskola magánének tanszakának énekesei is felléptek.
Zárásként francia-, olasz és
angol alkotók műveit mutatták be, Kerekesné Pytel Anna
karnagy vezényletével.! "
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Modern, európai uniós elvárásoknak megfelelő intézményberuházás alapkövét tették le június 15-én a Dráva mentén. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás
Közoktatási esélyegyenlőség a
Dráva mentén címmel kezdett az
integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózat és központ fejlesztésébe. A projekt helyszínei Csokonyavisonta, Darány, Lakócsa és
Istvándi, a kivitelezés hét feladatellátási helyszínen történik.
- Az infrastrukturális fejlesztések alapvetően felújítási, korsze-

rűsítési munkálatokat takarnak
mondta Wagner Ernő, a kivitelező INVESTMENT Kft. ügyvezetője. – Az iskolák készültségi foka
jó, őszre zavartalanul folytatódhat a tanítás; és a beruházásnál
egyik fontos szempontja, hogy az
üzemeltetése is kedvező legyen.
A csokonyavisontai tornaterem alapkövét tették le.
– A fejlesztés akkora léptékű
változás, amire eddig nem volt
példa – tette hozzá Rüll György
igazgató. – Garantálja, hogy modern környezetben zajlik az oktatás a térség intézményeiben.
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