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RÖPLABDA Az elmúlt évekhez
hasonlóan ismét bejutott az országos hatos döntőbe a Kaposvári Röplabda-akadémia-Fino
fiú gyermekcsapata. Kovács Balázs tanítványai – az elődöntő
első kaposvári felvonásához hasonlóan – a házigazda Sümeget és a Dabroncot legyőzték, a
jelentős fizikai fölényben lévő
kecskemétiekkel szemben pedig alulmaradtak.
Eredmények: Kaposvári Röplabda-akadémia-Fino–Kecskeméti Sportiskola 0–3 (–16, –10,
–17); Kaposvári Röplabda-akadémia-Fino–Dabronc 3–0 (12,
17, 16) Kaposvári Röplabda-akadémia-Fino–Sümegi RE 3–1 (15,
19, –26, 23)
Az országos döntőbe jutott
Kaposvári Röplabda-akadémia
Utánpótlás Műhely-Fino gyermek fiú csapata: Szabó Bence, Kiss Máté, Agócs Barnabás,
Kovács Dániel, Csíkvár Máté,
Kontra Dominik, Nagy Norbert,
Hanga Márton, Komáromi Richárd, Márton Mátyás, az edzőjük Kovács Balázs.
***
Tatabányán, majd Győrben
szólították pályára a Kaposvári
Röplabda-akadémia Utánpótlás
Műhely két mini leány csapatát.
A tatabányai tornán (nyolc csapat) a negyedik és az ötödik, a
győri mérkőzés-sorozaton pedig
(12 együttes) a hatodik, illetve a
hetedik hely jutott a kaposváriaknak. 
n Fenyő Gábor

Nagybajomi siker
a keszthelyi leány
szupermini tornán
RÖPLABDA Keszthelyen folytatódott a Vollé! 2020 Röpsuli elnevezésű versenysorozat, ahol a somogyi színeket a
Nagy Zoltán vezette Zimmerei Schöner Nagybajomi DRC
két szupermini leány csapata
képviselte.
A nyolc együttest felvonultató mezőnyben a Magyar Dominika, Várdai Jázmin, Molnár Zsófia alkotta csapat szerezte meg az első helyet, míg
a Péterfai Jázmin, Herbai Kata, Kuczkó Nadin, Bodó Enikő
összetételű egyletnek a negyedik hely jutott.  n Fenyő G.

Soóky Miklós megtalálta a liftet
Cikkünk nyomán Puskás Béla sokat tesz az eltűnt katonák sírjának megtalálásáért

Akik ott nyugszanak, mind jó emberek voltak...

FOTÓ: Soóky Miklós

Ismét országos
döntőbe jutottak
Kovács Balázs
tanítványai
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Olvasónk szerint várostörténeti szempontból is fontos lehet a lift, a többi berendezés pedig ipartörténeti ereklye

Nagyon sok pozitív olvasói észrevétel érkezett a 70 éve találták meg az eltűnt nagypapát
címmel megjelent írásunkhoz,
amely a Somogyi Hírlap március 29-ei számában (a Sonline.hu-n pedig 30-án jelent
meg). Kiderült: számos családban még mindig nem tudják,
hol tűnt el, hol hunyt el, hová temették a 2. világháborúban katonai szolgálatot teljesítő édesapát, nagyapát. S az is sok családnak problémát okoz: akinek
nyughelyét megtalálták Magyarországon, arra a legtöbb
esetben már jóhiszeműen rátemettek (hiszen a hozzátartozók
nem tudták, hogy hol a sír, aminek helyét meg kell váltani).

– Tavaly végigfényképeztem
a kaposvári MÁV internátus
épületét pincétől a padlásig –
írta szerkesztőségünknek Soóky Miklós. – Ott felfedeztem,
hogy valamikor lift is működött a nyugati szárnyban. Amikor kérdeztem az igazgatót és a
gondnokot erről, csodálkoztak,
hogy lift is van-volt az épületben. Nem tudtak róla. (E lift
aknájába esve hunyt el Mayer
János, akinek sírját hetven esztendő elmúltával, Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft.
ügyvezetője segítségével találták meg.)
Bizonyítékként fotókat mellékelt Soóky Miklós. A belső udvari fotón jól látszik a liftak-

na, továbbá van felvétel a gépház szobájáról is. Olvasónk szerint várostörténeti szemponból
is érdekes lehet e lift, a felvonómotort és a többi berendezést
pedig mint ipartörténeti ereklyét meg kellene menteni.
A www.haboruskeresoszolgalat.hu-n, illetve a www.hadisir.hu portálon dolgozó egykori kaposvári Kiss Balázs cikkünkhöz hozzáfűzte: rajta kívül a Honvédelmi Minisztérium több munkatársa is részt
vesz a munkában, az oldal „gazdája” pedig tartalomfelelősként
Maruzs Roland alezredes, a
minisztérium Katonai Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti Osztály osztályvezetője.

Időközben Török Adél levelet
írt a kaposvári családnak, amely
hozzátartozóinak síremléke alatt
nyugszik a nagyapja a Nyugati
temetőben:
Tisztelt ... család! Bár utólag és
ismeretlenül, szeretném köszönetemet kifejezni, amiért egy nagyon nagy mélységű családi és
lelki élményt élhettünk át egy
önökhöz ugyancsak családi és
lelki közelségben álló helyen.
Rendkívüli öröm volt megtalálni
a sírt, de aggodalmakat ébresztett az, hogy a helyzetből adódóan számunkra ismeretlen emberek kegyeleti helyén voltunk
kénytelenek a saját kegyeletünket leróni. Szerettem volna erre
vonatkozólag egyeztetni önökkel
előre, de sajnos akkor még nem
tudtuk, kivel kellene. A temető
igazgatójával beszéltem arról,
hogy vajon szabad-e mások által fenntartott sírra gyertyát, virágot elhelyezni és a sírnál
imádkozni: ő valószínűsítette,
hogy ez a hozzátartozók részéről
rendben lenne.
Amikor először, egymagam
mentem el a sírhoz, egy szál virágot vittem, jelzésszerűen, de kegyelettel minden ott nyugvónak,
és csak egyet, hogy ne tűnjön tolakodásnak az, hogy ott jártam.
Elmondhatatlan élmény volt ott
lennem, és az is, hogy láttam:
gondozott, látogatott sírról van
szó, olyan emberek nyugszanak
ott, akiket máig szeretnek és
rendszeresen felkeresnek. Gyertyát hármat vittem: egyet nagyapámért, egyet-egyet az önök elhunytjaiért, és imát is hármat
mondtam, ugyanezért.

Két héttel ezt követően jöttek el
a szüleim. Azt reméltük, addig
fel tudjuk venni a kapcsolatot
önökkel, és egyeztetni a látogatást, de sajnos nem sikerült.
Apámban örök fájdalom volt,
hogy nem ismerhette az édesapját, és hogy még annyi sem jutott,
hogy legalább a sírjára virágot
vigyen. Nagyon mélyen érintette
az, hogy ezt most megtehette. Valahogy úgy fogalmazott, hogy
mindig hiányzott neki az apja,
csak azt tudta róla, hogy ő az, aki
nincs. Azt sem tudta, hogy ki az,
aki nincs. Most meg úgy érzi,
mintha tudná, hogy ki az, aki
nincs, így meg már majdnem
olyan, mint aki van. Apám nem
filozófus. Ezek a szavak a szívéből jöttek, és nem is az a jelenlegi
János mondta őket, aki időközben
bejárt egy életpályát, hanem az a
kicsi Jancsi, aki gyermekként an�nyit érzett, hogy mivel neki nincs
apukája, ő alacsonyabb rendű.
Most úgy érzi, hogy van apukája.
Önök véletlenül lettek ennek a
történetnek a részesei. Biztosan
megdöbbentő volt szembesülni
ezzel a ténnyel. Ez nyilván akkor
is megérinti az embert, ha egyébként tudatában van a temetők
működési jellemzőinek, a sírhelyek újra eladásának. Mi magunk is érezzük a helyzet furcsaságát. De ha már így adódott,
próbáljuk meg a jó oldalát látni.
Mivel azok, akik ott nyugszanak,
mind jó emberek voltak, ebben
egészen biztos vagyok, méltányos
az a még több kegyelet, tisztelet,
megemlékezés és ima, ami ezáltal éri őket, az, hogy még többet
gondolunk rájuk...

Kártevők a földeken, kertekben, gyümölcsösökben

Gombák és pockok Sokkal nagyobb feladatot, több kiadást jelent a hatékony védekezés a gazdák számára

Hetekkel korábban virágzik a
repce a régió megyéiben. Az enyhe tél és a hirtelen jött tavaszi
meleg miatt a napokban megjelentek a sárga virágok és velük
együtt a kártevők is. A gazdák
már tisztában vannak vele, hogy
az enyhe téli időjárás miatt a kártevők ellen várhatóan a szokásosnál intenzívebb védekezésre
lesz szükség. A gazdálkodóknak

ugyanis számolniuk kell a különböző kórokozók, kártevők – rovarok, gombás fertőzések – szokásosnál erőteljesebb megjelenésével. A repce mellett az őszi vetésű
gabonafélék is szépen mutatkoznak már. Az árpa és a búza esetében ugyancsak az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy az áttelelt károkozókra időben felfigyeljenek a termelők, és hatékonyan

tudjanak védekezni. Ugyanakkor, mivel ez a teendő most konkrétan egybeesik a repcevirágzással, illetőleg számos gyümölcsfa
virágzásával,nem mindegy, hogy
mivel védekeznek. Hiszen az
ugyancsak két-három héttel korábban beinduló méhek védelme is kiemelt szempont a munka során. Az enyhe időjárás kedvezett egy másik nagy mezőgaz-

dasági ellenség, a kószapocok áttelelésének is. A veszély nagyságáról sokat elárul, hogy egy zavartalan pocokpár egy év alatt
akár kétezres populációt is produkálhat. Gyakran felbukkan a
szőlőben és a gyümölcsösben –
a növények törzsét ék alakbankörberágva okoz nagy kárt –,
de mivel a pocok mindenevő állat, gyakorlatilag minden növé-

nyi kultúrára, így a szántóföldi növényekre is veszélyes. Kémiai megoldás hiányában hatékony védekezési lehetőség a fák
és szőlőtőkék körüli, 10–15 cm
mélységű talajművelés, mellyel
megakadályozhatjuk a kószapocok járatkészítését. Védekezés
lehet ellenük a csalétkes irtószerek kirakása, vagy T alakú
ülőfák kihelyezése.
n Kaszás E.
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