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A Kaposvári Lions Klub hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a sajtó képviselőivel. Rendszeresen 

megjelennek beszámolók programjainkról, jószolgálati tevékenységünkről az elektronikus és írott 

médiában egyaránt. 

 

Kiemelten jó kapcsolatot ápolunk a helyi televízió egyik szerkesztő-riporterével; 

Stanics Adriennel, aki már 10 éve rendszeresen beszámol munkánkról a televízió 

hírműsoraiban és magazinjaiban. 

 

A munkái közül két hónap „termését” jelöli a klub a díjra.  

2019. áprilisban és májusban számos programot bonyolítottunk a városban. 

2019. április 27. - kapcsolódva az országos (diabétesz) programhoz egészségügyi szűréseket és   

tanácsadást bonyolítottunk le a Kaposvári Nagypiacon. 

2019. április 28. – megszerveztük Varnus Xavér születésnapi koncertjét, mely szintén jótékony 

célokat szolgált 

2019. május 23. – Véradást szerveztünk a Kapos Hotelben 

2019. május 25. – átadtuk a Városligetben Kaposvár első mezítlábas illatösvényét, ahol kétszáz 

gyermeket vendégül is láttunk a gyermeknap kapcsán 

 

 

Szinte minden eseményünkről beszámolt, kiemelten foglakozott az egészség nappal, és ez a 

program a helyi televízió mellett országosan is megjelent az MTV élő műsorában. 

Úgy gondoljuk, hogy egy adott időszakban történő rendszeres megjelenés még inkább a 

mozgalomra és a jószolgálatra irányítja a figyelmet, mintha csak egy alkalommal hangozna el a 

tevékenységünk. A mellékelt anyagban látszik, hogy milyen sokszor hallhatott rólunk a megye 

lakossága, ezzel is megismerve a sokrétű munkát, amit a mozgalomban végzünk. 

 

 

 

 



Stanics Adrienn bemutatkozása 

 

 

„Már több mint 20 éve dolgozom a Kapos Televízióban, mint szerkesztő-riporter, műsorvezető. 

Két önálló műsort is vezetek, amit szerkesztek is, ezek: a Korzó Magazin és a Géniusz Kulturális 

Magazin. Ezen kívül rendszeresen dolgozom a Magyar Televíziónak, mint helyi tudósító, de a 

TV2-nek is bedolgozok Kaposvárról. A nyomtatott médiában, így a Somogyi Hírlapban is 

gyakran jelennek meg cikkeim.  

A Lions Klubbal már több mint 10 éves a kapcsolatom. Évente több alkalommal tudósítok az 

eseményeikről, a szemüveg osztásokról, a jótékonysági akciókról, az egészségmegőrzésről vagy 

éppen legutóbb az Illatösvény elkészültéről. A klub vezetői rendszeres vendégeim a Korzó 

Magazinban, ahol mindig az éppen aktuális rendezvényekre, jótékonysági akcióra hívjuk fel a 

figyelmet. Nagyon közel áll hozzám a klub tevékenysége, fontosnak tartom a hátrányos helyzetűek 

egészségügyi és mentális támogatását. Éppen ezért amikor csak tudok riportjaimmal, cikkeimmel 

segítem a munkájukat, a programjaik népszerűsítését, a Lions Klub pozitív megítélését.  

 

A Kapos Televízión keresztül a megyeszékhelyen és annak 30 kilométeres körzetében csaknem 

100 településre jutnak el adásaink. Ezen túl kábelen mintegy 100.000 nézőt köszönthetünk 

naponta. A Magyar Gallup Intézet közvélemény-kutatási adatai szerint a televíziónk immár évek 

óta az elsődleges hírforrás Kaposváron és környékén. Internetes oldalunk a kapos.hu-n keresztül 

pedig a világ minden táján elérhetőek híradásaink, műsoraink. Az oldalt naponta több ezren 

látogatják, így a Lions Klubbal kapcsolatos híreket is nyomon követik a világ minden tájáról.  

 

A Kaposvári Lions Klubbal kapcsolatban az elmúlt egy évben országos csatornán is megjelent 

tudósításom. Az egészség napjukról a Kaposvári Nagypiacról élő kapcsolásban tudósítottam az 

ország nézőit, az MTV1-en. A klub vezetőjével készült interjú után több pozitív megerősítést is 

kapott a helyi klub.  

Rendszeresen tudósítottam a szemüveg osztásokról, a szűrésekről, az adománygyűjtésről és az 

elkészült Illatösvényről.  

A kulturális programokról a Géniusz Kulturális magazinban számoltam be, így a Varnus Xavér 

koncertről vagy az országos vándor kiállításukról.  

A Kaposvári Lions Klub vezetői gyakori vendégei Korzó című magazinműsoromnak, amelyben a 

programjaikra és a támogatások fontosságára is felhívjuk a figyelmet.  

 

Munkámmal a klub tevékenységét és célkitűzéseit szeretném segíteni a továbbiakban is, hiszen 

tapasztalom a munkájuk fontosságát és eredményességét.”   

  

 

 

 

 

            

  

 


