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Megnyílt Kovács Tibor fotó-

riporter kiállítása szombaton, 

a Kaposfüredi Galériában, a 

Kisközi utcában. A Tájak, 

arcok, hangulatok címet viselő 

tárlat bővebb változatát 2005 

tavaszán már kiállították az 

MSZOSZ székházban, ebből 

kaphattunk most ízelítőt.

A felvételek jelentős 
része a színház egy-
egy pillanatát örökíti 
meg, de felvonul itt 
az Asztali Örömök 
Somogyban rendez-
vénysorozatának, és 
a közéletnek egy-egy 
jelesebb aktusa is. 
A tárlatot Nyári László 

nyitotta meg: A képekre 
nézve láthatjuk, hogy nem 
elég a jó technika, a drága 
fényképezőgép. Az számít 
igazán, ki áll az objektív 
másik oldalán – mondta. A 
kiállítás december harmadi-
káig látható.                   -vk-

Megnyílt a Barátság 

Hídja fotókiállítás 

az elmúlt pénteken a 

Vaszary Képtárban.

A pályázatot 1958-ban 

írta ki először a Somogyi 

Fotóklub, hogy hidat 

építsenek Európa és a 

többi földrész fotósai 

között.

A huszonharmadik alka-
lommal huszonhét ország-
ból kettőszázhúsz szerző küld-
te be alkotását. A zsűri több 
mint ezerháromszáz képből, 
monocrom, színes és digitális 
kategóriákban válogatta ki a 
legjobbakat, amelyek december 
elejéig lógnak a képtár falán.
A megnyitón Szita Károly, 
Kaposvár polgármestere mon-
dott köszöntőt, a megnyitót 
pedig dr. Reiz Ferenctől, a 
Somogy Megyei Önkormányzat 
főosztályvezetőjétől hallhattuk. 
A díjakat a város első embere 

adta át. Monocróm kategóriá-
ban a FIAP aranyérmét Joydeep 
Mukherjee indiai művlész Child 
Porter című képe nyerte el, az 
ezüstérmet szintén egy indiai 
alkotó, Sukanta Sinha gyűjtöt-
te be, míg a bronzérmet egy 
magyar: Papp Elek Beteg bárány 
című képe érdemelte ki. FIAP 
emlékszalagot négy indiai, egy 
izraeli és egy hazai művész 
kapott. Kaposvár Város Díját 
Szabó Béla Földanya című fotója 
érdemelte ki, míg Baricz Katalin 

különdíját Csonka Béla és 
Kuchta Nándor nyerte.
A színes fotók között 
Zágon László Éjjeliőr 
című alkotása kapott 
aranyérmet, ezüstöt az 
orosz Sergey Majorov, 
míg a bronzérmet az indi-
ai Pranabendu Samajpati 
alkotása érdemelte ki. Itt 
és a digitális kategóriá-
ban is hatan kaptak FIAP 

emlékszalagot, Kaposvár díját 
pedig az utolsó előtti „szoc.
reál.”-ért Kuchta Nándor gyűjt-
hette be.
Digitális kategóriában Ole 
Suszkiewicz dán alkotó nyert 
aranyérmet, ezüstöt Bajic Iván 
Az idegen, bronzot pedig Bánó
czi László Tavalyi nyár című 
alkotása ért. Kaposvár Város 
Díját Bánóczi László Vízió 1. 
című képe, a különdíjat pedig 
Balogh László Tihany 2005 című 
műve kapta.             Varga Kata

23. alkalommal épült fel a barátság hídja
Be kell vallanom, elfogult 
vagyok Lőrincz L. Lászlóval. 
Valószínűleg akkor is az lennék, 
ha nem olvastam volna a könyve-
it, csak részt vettem volna a múlt 
heti író-olvasó találkozóján. Egy 
rendkívül intelligens, jó humo-
rú, közvetlen embert ismerhet-
tek meg a rajongók. Ugyanaz a 
vidám személyiség az életben, 
mint ami a könyvein keresztül 
sugárzik. Lélekben megmaradt 
Szilvásszentmártonban született 
pajkos fiúnak, akibe a családi 
hagyományokon át beleivódott 
az irodalom és a természet sze-
retete. Később elvarázsolta a 
misztikus Kelet. 
Kalandos tanulmányútjai 
tapasztalataiból merítve elő-
ször tudományos munkákat írt, 
de miután ezek csak egy szűk, 
jobbára szakmai réteghez jutot-
tak el, elhatározta, hogy meg-
szerzett ismereteit könnyedebb, 
olvasmányosabb formába önti. 
Lőrincz L. László, Leslie L. 
Lawrence és Frank Cockney 
tollából így születtek sorra az 
ifjúsági, majd a tudományos-
fantasztikus regények és a kri-
mik, amelyek komoly sikert 
arattak a könyvpiacon. 
Gyerekként én is szinte fal-
tam ezeket a humorral átszőtt, 
ugyanakkor hihetetlenül izgal-
mas műveket; képes voltam késő 
éjszakáig olvasni, mert kíváncsi 
voltam a következő csavarra. 
Azóta is szeretem a krimiket, 
de a szórakoztató irodalom mel-
lett a komolyabb műfajokat is 
szívesen kézbe veszem. Lőrincz 
L. Lászlót is az tölti el a leg-
nagyobb örömmel, ha művein 
keresztül minél többen szeretik 
meg az olvasást.  Dobos Renáta

A letehetetlen 
könyvek mestere

Színház a galériában

Aranyablak
NYÍLÁSZÁRÓ STÚDIÓ

Műanyag nyílászáró
KIEMELT ÁRON
82/526-201

Minőség
legkedvezőbb áron!

Kaposvár, Arany J. u. 21.

Xenon izzó szett 2 év garanciával
BOSCH izzítógyertyák 2600 Ft-tól

BOSCH ablaktörlőlapát akció
DC/AC gépjárműinverter,

távirányítós központizár-szett 10.000 Ft
autóriasztók 10.000 Ft-tól
(áraink az áfát tartalmazzák)

7400 Kaposvár, Honvéd u. 1. Tel: 82/411-519, 30/240-8898. Nyitva: h-p: 8-16.30. 

MAROSI AUTÓVILLAMOSSÁGI BOLT

VIZES, PENÉSZES 
házak utólagos 
falszigetelése

lemezpréseléses
technológiával.

Rövid határidővel!
TŐSÉR-BAU KFT.

Telefon: 
06-74/467-355, 30/470-3882.

Paravánon a PART
A Pannon 
Art Egye-
sület tag-
j a i n a k 
m u n k á i 
l á t h a t ó k 
az Együd 
m ű v e l ő -
dési köz-

pont emeleti galériájában. A 
november 21-ig megtekinthető 
tárlaton többféle stílus kedve-
lői is találhatnak maguknak 
valót. A csaknem 30 alkotás 
között vannak portrék, tájké-
pek, életképek és csendéletek 
is, amelyek főként olaj-, illetve 
akrilfestmények.              -dr-

SZÉPÜLJÖN ÉS BARNULJON 
KELLEMES, BARÁTSÁGOS 

KÖRNYEZETBEN!
Teljes körű kozmetikai szolgáltatás.

Turbo szolárium!

Tünde
KOZMETIKA 

ÉS SZOLÁRIUM

Kaposvár, Füredi úti pavilonsor
Tel: 30/2267-167.


