Somogy Megyei Kormányhivatal
Hírlevél
Magyarok Kenyere Program
Idén 7. alkalommal rendezték meg a Magyarok Kenyere Program keretében
összegyűlt búzából készült jelképes lisztadományok átadását Somogyváron.
Az október 5-i találkozón a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 6 somogyi intézménye részesülhetett
az

adományból,

egységesen

mintegy

1165

kg.

liszt

került

kiosztásra

gyermekotthonoknak és szociális szervezeteknek.
A búzabegyűjtés a Magyarok Kenyere Programban ma már a magyarság
összetartozását is kifejezi. Az akcióhoz a felvidéki és a Kárpátalján élő magyarság
is kapcsolódott, ezekről a területekről is érkezett felajánlás.
Somogyban augusztus 20-án Nagybajomban sütötték és szentelték meg az új
kenyeret. A somogyi gazdáktól beérkezett gabonát idén már Somogyban is őrölték
meg, hiszen, mint arról egy együttműködés is született: a Magyarok Kenyere
program

kapcsán

a

Nemzeti

Agrárgazdasági

Kamara

Somogy

Megyei

szervezetének szervezésében a HM-MILL Gabonafeldolgozó Kft.-hez, a barcsi
malomba szállították a mintegy 12 tonna búzát. Így a Somogyban learatott
gabonából somogyi liszt készült.
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Az eseményen részt vett Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Móring József
Attila országgyűlési képviselő, Huszti Gábor a megyei közgyűlés alelnöke, Dr.
Gombos Sándor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, Tóth
Norbert

az

Szociális

és

Gyermekvédelmi

Főigazgatóság

megyei

kirendeltségének igazgatója és Gyurákovics László Somogyvár polgármestere is.
A résztvevőket Dr. Gombos Sándor köszöntötte, aki elmondta: -„Külön öröm volt,
hogy idén Barcson az újra beindított százéves malomba került őrlésre a gabona.”
Dr. Neszményi Zsolt köszöntőjében kiemelte, a hat intézményt személyesen is
jól ismeri és meggyőződése, hogy az adomány jó helyre került.
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Támogatás
A Magyar Államkincstár kifizette a 2017. második
negyedéves baromfi állatjóléti támogatásokat
Magyar Államkincstár a támogatásban érintett 1492 gazdálkodó részére a második
negyedévre vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján 3,1 milliárd forint
támogatás utalását kezdte meg. Az állatjóléti intézkedés célja az általánosan
meghatározott tartási körülményekhez képest jobb feltételek biztosításával
felmerülő többletköltségek támogatása.

forrás:
https://www.mvh.allamkincs
tar.gov.hu/-/a-magyarallamkincstar-kifizette-a2017-masodik-negyedevesbaromfi-allatjoletitamogatasokat

Méltányos eljárás a vidékfejlesztési támogatások
öröklésére
A

Miniszterelnökség

a

gazdálkodók

eredményes

fejlesztései,

valamint

a

vidékfejlesztési források hatékony felhasználása céljából kibővített, egységes
eljárást dolgozott ki a támogatások öröklésének lehetősége érdekében.
A módosítás szerint a támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös számára
kiadhatóvá válik a támogatói okirat, amennyiben az örökös – a kérelem benyújtása
mellett –

maradéktalanul megfelel

a pályázati

felhívásban meghatározott

jogosultsági és kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek. Az új, kibővített
eljárásnak köszönhetően nagyobb eséllyel valósulhatnak meg a tervezett
vidékfejlesztési beruházások.
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Támogatás

A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a jogosultsági
ellenőrzés és a tartalmi értékelés csak a jogerős hagyatékátadó végzés
benyújtását követően kezdődhet el. Az örökös pedig csak abban az esetben
kaphatja meg a támogatást, ha az elhunyt részére a támogatói okirat kiadható
lenne, illetve az értékelés eredményeként az örökös is elérte a támogatói
döntéshez szükséges ponthatárt.
A fent említett esetekben a támogatói okirat kiadására vonatkozó kérelem
benyújtási lehetőségéről minden esetben a Magyar Államkincstár tájékoztatja a
vélelmezett örököst.
Az érintett gazdálkodók számára kialakított méltányos és előnyös támogatásöröklésre vonatkozó szabályozás érdekében a Miniszterelnökség módosította az
érintett

forrás:
https://www.mvh.allamkincs
tar.gov.hu/-/meltanyoseljaras-a-videkfejlesztesitamogatasok-oroklesere

pályázati

felhívásokat,

elérhetőek.
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amelyek

a

www.palyazat.gov.hu

oldalon

Támogatás
Megkezdődött az előlegfizetés
Minden eddiginél nagyobb, 208 milliárd forint támogatási előleghez jutnak idén ősszel a
gazdálkodók. 2017-ben az Európai Bizottság a kifizethető támogatási előleget az
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) esetében maximum 70, míg az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnál (EMVA) maximum 85 százalékban állapította
meg - mondta sajtótájékoztatón Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium
helyettes államtitkára.
Az október 16-án megkezdődött kifizetésnél a szeptember 30-i euró-árfolyamot vették
figyelembe, ami 310,67 forint, és ez mintegy 70 ezer forintos területalapú támogatást
tesz lehetővé hektáronként. A közvetlen támogatásoknál a kifizetési előleg az idén

.

várhatóan 208 milliárd forint lesz, szemben a 2015-ös 122 milliárd és a 2016-os 194
milliárd

forrás:
https://www.mvh.allamkincstar.

forinttal.

Feldmann

Zsolt

hangsúlyozta,

hogy

az

Európai

Bizottság

Magyarország kérésére tette lehetővé a korábbinál magasabb mértékű előlegfizetést.
A

gazdák

a

Vidékfejlesztési

Programon

belül

is

nagyarányú

előlegﬁzetésre

gov.hu/-/oktober-16-tol-

számíthattak – hívta fel a figyelmet Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-

kezdodik-az-elolegfizetes

vidékfejlesztésért felelős államtitkára –, például az agrár-környezetgazdálkodási és az
ökogazdálkodást segítő programoknál. A beruházási típusú támogatásoknál is
megkezdődött az előlegﬁzetés, többek között a trágyatárolók építésére és a
településképet meghatározó épületek felújítására.
A Magyar Államkincstár az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan október 16-án kezdte meg
a támogatási előleg-kifizetést. Az érintett gazdálkodók az ügyfél-tájékoztatási rendszer
segítségével nyomon követhették az utalások aktuális állását.
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Fogyasztóvédelem

Figyelemfelhívás az árubemutatókkal kapcsolatban
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szorgalmazott együttműködés keretében a
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya folyamatos kapcsolatot tart az
árubemutatók

témakörében

a

Somogy

Megyei

Rendőr-főkapitánysággal.

Az

együttműködés részeként tájékoztató anyagot készítettek a szakemberek az idős
korosztály részére az árubemutatókkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi ismeretekről.
Ezt a somogyi települések, idős klubok, polgárőrségek, iskolák számára juttatták el.
Az árubemutatókat tartó vállalkozások többsége hajlamos a visszaélésekre,
különösen a kiszolgáltatott, nyugdíjas fogyasztók esetében, hiszen mi sem
egyszerűbb (számukra), mint becsapni azokat, akik jóhiszeműen elfogadva a
Bővebb tájékoztató a Somogy

hangzatos

reklámszlogeneket

egészségük

megőrzése,

komfortjuk

növelése

Megyei Kormányhivatal

érdekében, akár erejükön felül is áldoznának a „fantasztikus tulajdonságokkal

honlapján olvasható.

rendelkező” termékekre. Milliárdos üzletágról van szó, mivel a tapasztalatok szerint
10-20-szoros áron értékesítik az egyébként alacsonyabb áron beszerezhető műszaki

http://www.kormanyhivatal.hu/

cikkeket, közérzet javító termékeket. Nem egyszer előfordult, hogy egy 50 ezer

hu/somogy/hirek/figyelemfelhi

forintért beszerezhető masszázsfotelt 800 ezer forintért értékesítettek.

vas-az-arubemutatokkalkapcsolatban

A

2015

decemberében

elfogadott

törvénymódosítással

megtiltották

az

árubemutatókon a hitelközvetítést a fogyasztók eladósodásának megakadályozása
érdekében, valamint megtiltották az ingyenes juttatás (pl.: ajándék, árengedmény)
reklámját, amellyel a kereskedők jelentéktelen dolgot kínáltak ingyenesen olyan
vásárlásért, amely a vevőket megkárosította.
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Népegészségügy
Kaposvári séta a mellrák ellen
A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya dr. Mátrai Márta, a
Magyar Országgyűlés háznagya fővédnökségével az emlőrák elleni küzdelem
jegyében immár ötödik alkalommal szervezte meg az „Összefogás az egészségért,
küzdelem a mellrák ellen” országos megmozduláshoz csatlakozva „Kaposvári séta
a mellrák ellen” programot.
A

nők

körében

az

emlőrák

a

leggyakoribb

daganatos

megbetegedés,

Magyarországon minden tizenegyedik nő mellében alakul ki rosszindulatú daganat.
Évente több mint kétezer nő hal bele az emlőrákba, miközben az időben felfedezett
esetek 80 százaléka gyógyítható.
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Népegészségügy

Az október 24-én megrendezett programon dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott
köszöntőjében kiemelte: Fontos, hogy minden nő tisztában legyen az emlőrák
veszélyeivel, és azzal, hogy valóban időt kell szánniuk a rendszeres orvosi
ellenőrzésre.
Dr. Mátrai Márta, a Magyar Országgyűlés háznagya a tavalyi évhez hasonlóan idén is
vállalta a fővédnöki, Szita Károly polgármester úr a rendezvény védnöki címét.
Az eseményen részt vett Dér Tamás alpolgármester és dr. Fadgyas Erzsébet a
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője is.
Az idei séta üzenete, hogy a társadalom figyelmét a betegség elkerülésére irányítsa,
egyúttal tudatosítsa a szűrővizsgálatok jelentőségét, mellyel időben, gyógyítható
stádiumban észlelhető az emlőrák.
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Kormányablak

Mobil Kormányablak a Somogy Megyei Kaposi Mór
Oktató Kórház területén

2017. október 26-án az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház és a Somogy Megyei Kormányhivatal szervezésében Mobil
Kormányablak fogadta a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház dolgozóit.
2017. november 1-jétől bevezetésre kerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Tér (EESZT), ami egy modem és egységes informatikai környezet, egy olyan

.

felhőalapú technológiát használó kommunikációs tér, ami a jelenleg elérhető
legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel ellátva kapcsolja össze az egészségügyi
ellátókat egymással - beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást,
valamint a gyógyszertárakat is -, illetve számos, gyorsabb gyógyulást és kényelmet
biztosító szolgáltatást nyújt a lakosság számára.
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Kormányablak

A hamarosan bevezetése kerülő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
(EESZT) miatt a fokozott adatvédelem szükségessé teszi, hogy az adatokat kezelő
egészségügyi dolgozók

e-személyi igazolvánnyal rendelkezzenek.Ehhez nyújt

segítséget a Somogy Megyei Kormányhivatal, melynek kiemelt feladata, hogy az arra
jogosult

egészségügyi

dolgozók

a

november

1-i

határidő

előtt

e-személyi

igazolvánnyal rendelkezzenek.
A rendezvény nyitóünnepségén rész vett a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári
Járási Hivatal hivatalvezetője Harasztiáné Dr. Süveges Zsuzsanna, a Somogy Megyei
Kaposi Mór Oktató Kórház orvosigazgatója Dr. Papp Erzsébet és az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója Dr. Laczó Andrea.
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Foglalkoztatás

Segítenek a pályaválasztásban
Érdeklődő középiskolásokkal telt meg a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola tornaterme a Pályaválasztási Kiállításon és Szakmabemutatón. A
programot a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya szervezte
meg

azzal

a

céllal,

hogy

segítséget

nyújtsanak

a

megfelelő

középiskola

kiválasztásában a 7. és 8. osztályosok számára. Az eseményen Simonné Hornyák
Valéria,

a

Somogy

Megyei

Kormányhivatal

Foglalkoztatási

Főosztályának

főosztályvezetője, Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő és Biró Norbert, a Somogy
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket.

.
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Foglalkoztatás

21 középiskola 11 nagy szakmacsoport megannyi szakmájával mutatkozik be
rendezvényen. Emellett két egyetem, két kamara, két kollégium, két rendvédelmi
szerv, valamint további hat szakmai szervezet is jelen van a Pályaválasztási
Kiállításon és Szakmabemutatón, amely október 13-án 15 óráig, október 14-én
pedig 9 és 12 óra között várja az érdeklődő diákokat és szüleiket Kaposváron a
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában.
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Projekt
„Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei
Kormányhivatalnál” című projekt nyitórendezvénye
2017.

október

27-én

tartották

a

KEHOP-5.2.2-16-2016-00104

jelű,

„Kiemelt

épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál” című projekt
nyitórendezvényét.
A projekt keretében 1,2 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő, európai uniós
támogatásból 18 középület energetikai korszerűsítése valósul meg a közeljövőben.
A beruházás eredményeként a megye számos pontján elhelyezkedő, a kormányhivatal
vagyonkezelésében vagy használatában álló épületen jelentős mértékű energia
megtakarítás érhető el.
A korszerűsítés során nyílászáró cserékkel, homlokzati és födém hőszigeteléssel,
fűtéskorszerűsítéssel valamint napelemes rendszerek telepítésével jelentősen csökken
a kormányhivatali középületek éves elsődleges energiafogyasztása, nő a megújuló
energiaforrásból előállított energiamennyiség, kiemelendő továbbá, hogy a projekt
hozzájárul az éves fűtési költség szignifikáns redukálásához.
A meghívott vendégeket Gelencsér Attila országgyűlési képviselő és dr. Neszményi
Zsolt Somogy megye kormánymegbízottja köszöntötte, a projektet bemutatta dr.
Bedegi Virág projektmenedzser.
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Közélet

Bronzérem a Somogy Megyei Kormányhivatalnak
20 csapat részvételével rendezték meg Budapesten a Kormányhivatalok VI. Focitornáját
és Családi Napját.
A Somogy Megyei Kormányhivatal csoportjából veretlenül 12-2-es gólkülönbséggel jutott
tovább. A csapat dolgát nehezítette a folytatásban, hogy több játékos sérülés miatt
feladni kényszerült a játékot.
A negyeddöntőben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal sem tudta legyőzni a
somogyiakat, akikre így az elődöntő várt. Ott azonban a jó erőkből álló SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal együttese 3-0-s győzelmet aratott az addigra már
csere nélkül maradt, s teljesen elfáradt somogyi csapat felett.
A bronzmérkőzésen újra bizonyíthatott a Somogy Megyei Kormányhivatal csapata,
amely a Nógrád megyeiekkel a rendes játékidőben 1-1-es döntetlent játszott. A
büntetőpárbajt viszonyt megnyerte, így megszerezte a torna 3. helyét.
A legjobb kapusnak járó díj is somogyié lett, ezt a címet Varga Szabolcs érdemelte ki.
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Közélet

Szőkedencs Község Köteles Tűzoltósága megalakulásának 125.
évfordulója
Szőkedencs Község Köteles Tűzoltósága megalakulásának

125. évfordulója

alkalmából ünnepséget szervezett a Szőkedencsi Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület
2017. október 21-én.
Az Egyesület, mint azt neve is mutatja a közrend és közbiztonság fenntartásán kívül
katasztrófa

elhárítással

és

tűzoltási

feladatok

ellátásával

foglalkozik.

2004.

márciusában 17 alapító taggal indult az egyesület az akkori rossz közbiztonság illetve
a 7-es főúton rendszeresen bekövetkező balesetek miatt.
Jelenleg már 39 fő tevékenykedik a Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnél a
nap 24 órájában. Tagjai szabadidejüket feláldozva, munkájukat térítésmentesen
társadalmi munkában végzik a köz védelme érdekében. Az évek során sok elismerést
szereztek, megyei polgárőr versenyeket, illetve tűzoltó versenyeket nyertek.
Az ünnepi rendezvényen beszédet mondott Móring József Attila országgyűlési
képviselő, Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Fehér Zoltán, a
Somogy Megyei Kormányhivatal igazgatója.
A rendezvényt a felújított szertár megtekintése, a járművek megáldása és szentmise
zárta.
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Közélet

.
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Közélet
Ismét találkoztak a vállalkozók
A Kaposvári Vállalkozók Klub soron következő rendezvényét 2017. október 27-én
tartották a Szivárvány Kultúrpalotában.
A Gelencsér Attila országgyűlési képviselő fővédnökségével működő klub vendége
volt Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár.
Az előadást beszélgetés követte, ahol az elhangzott témákkal kapcsolatos kérdések
kerültek górcső alá.
A programon részt vett dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Szita Károly
Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere is.

.
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Közélet

Gazdafórum
Gazdafórumot tartottak október 27-én a november 3-i agrárkamarai választások előtt a
Castello Étterem és Rendezvényházban.

.

Dr. Gombos Sándor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezetének
elnöke beszédében elmondta, hogy a magyar agrárium helyzetéről, időszerű
kérdéseiről a helyi gazdákat közvetlen érintő kérdésekről időről-időre beszélni kell.
A programon részt vett Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott, dr. Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy
megyei elnöke, Hollósy Tibor, a Kométa ’99 Zrt. ügyvezető igazgató-helyettese, Mácsai
Ádám, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei igazgatója és Szabó
Tamás, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének
Somogy megyei elnöke.
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Somogy hagyományosan agrármegye, ezért a megye önkormányzata és a
kormányhivatal közvetve és közvetlenül is kapcsolatban van az agráriummal. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindkét szervezettel jó kapcsolatot ápol, annak
érdekében, hogy a megye agrártársadalma tovább erősödjön, megvalósuljon az
ágazat stabil működése, illetve elősegíthesse az agrárium fejlődését a választások
után is.
Somogyban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mintegy 17 ezer gazdálkodóval tartja
a kapcsolatot. A mezőgazdaságból, élelmiszer-feldolgozásból élőknek segítenek
ezek az együttműködések, fórumok.
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Országos Haditorna Verseny somogyi fordulója Taszáron
Honvédelmi Minisztérium a 2017/2018-as tanévben is meghirdette az „Országos
Haditorna Versenyt”, melynek célja a katonai pálya bemutatásán túl a honvédelmi
nevelés, és a sportszerű, egészséges életmód népszerűsítése. A torna somogyi
fordulóját 2017. október 4-én tartották meg Taszáron. A szerdai versenyen a
középiskolák

9-12

évfolyamos

tanulóiból

álló

csapatok

vettek

részt.

A diákoknak sok komplikált feladatot kellett végrehajtania, ilyen volt a fegyveres
váltófutás, térképismeret, kézigránát célba-dobás, lövészet és szellemi totó, melyek
sikeres teljesítése a Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium D csapatának hozott győzelmet, így ők képviselik majd megyénket a
budapesti országos döntőn.
A díjátadó ünnepségen a kiválóan teljesítő csapatokat dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke köszöntötte, és adta át a díjakat.
Zárszavában kitért arra is, az ilyen rendezvények alkalmat teremtenek arra, hogy a
sporton keresztül bemutassák a honvédség életét éppen annak a generációnak, amely
már eltávolodott a katonaságtól, a katonáskodástól.
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Az Aradi 13 Vértanúra emlékeztek Csurgón
Csurgó Város Önkormányzata és a Csokonai Közösségi Ház által október 6-án
Nemzeti

Gyásznapunkon

szervezett

megemlékezésen

Maronics

Gábor

járási

hivatalvezető is részt vett.
A megemlékezést követően a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium parkjában került sor a koszorúzásra, ahol a Somogy Megyei
Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatala részéről Maronics Gábor hivatalvezető és
Országh Erika a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály osztályvezetője helyezte
el a megemlékezés koszorúját.
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Aláírásra került a Kaposvári Közlekedési Központ kivitelezési
szerződése
A Kaposvári Közlekedési Központ kivitelezésének ünnepélyes szerződéskötésére
került sor október 5-én a Városháza dísztermében.
A közlekedési központ kialakítása a második legnagyobb beruházás Kaposvár 2020-ig
tartó, 171 milliárd forintos fejlesztési programjában. A jövő év tavaszán kezdődő, 2019
végére befejeződő 17,7 milliárd forintos projekt olyan építkezéseket foglal magába,
amelyek révén biztonságosabb lesz a közúti közlekedés és szebbé válik a Petőfi tér
és a Csík Ferenc sétány közötti terület.
Az ünnepélyes aláíráson részt vett többek között Dr. Homolya Róbert a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Gelencsér Attila
országgyűlési képviselő, Szita Károly polgármester, a Somogy Megyei Kormányhivatal
képviseletében Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Harasztiáné dr. Süveges
Zsuzsanna Kaposvári Járási Hivatal hivatalvezetője, Nagy Róbert Attila a Nemzeti
Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Bognár Árpád és Hegyi Zoltán a
Swietelsky Építő Kft. ügyvezető igazgatói.
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Dr. Homolya Róbert államtitkár úr beszédében elmondta, hogy az országban ez az első
olyan intermodális csomópontra vonatkozó projekt, amely eljutott abba a fázisba, hogy a
vállalkozói szerződést ma alá lehetett írni. Idén talán még Debrecen, és később további
14 város szeretné a tervezési munkálatokat elindítani.
-Itt Kaposváron nálunk egyértelműek a célok, azt szeretnénk, hogy a kaposváriak jobban
élhessenek, ez a Németh István program célja- fogalmazott Szita Károly polgármester úr
köszöntő beszédében.
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