
Kaposvári Lions Club - televíziós megjelenések linkjei 

2019 április-május 
 

 

1/ Egészségnap – tudósítás utólag az eseményről 

Megjelenés ideje: 2019. április 29. 

Megjelenés helye: Kapos Televízió 

Műsor:   Híradó 

Megjelenés mennyisége: 2 megjelenés főműsoridőben + 12 ismétlés 
 

http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2019-04-29/hirado_2019_aprilis_29_csutortok.html 

A riport és beszámoló 8 perc 34 mp-nél kezdődik. 

 

2/ Egészségnap élőben országos megjelenéssel 

Megjelenés ideje: 2019. április 27. szombat 

Megjelenés helye: Magyar Televízió 
 

Bejelentkezés a helyszínről ( Kaposvári Nagypiac) élő műsorban.  

A mellékelten küldött program és sajtóanyag alapján. 

Megszólal a mentőszolgálat munkatársa, érdeklődők és a Kaposvári Lions Klub elnöke. 

 

3/ Egészségnap történései és mezítlábas illatösvény átadásának beharangozása 

Megjelenés ideje: 2019. május 3. 

Megjelenés helye: Kapos Televízió 

Műsor:   Korzó magazin (élő műsor) 

Megjelenés mennyisége: 1 élő adás + 4 ismétlés 
 

http://kapos.hu/videok/korzo_magazin/2019-05-03/korzo_2019_majus_3.html 

A riport és beszámoló 33 perc 42 mp-től 45 perc 05 mp-ig tart. 

 

4/ Varnus Xavér – születésnapi koncert a Kaposvári Lions Klub szervezésében 

Megjelenés ideje: 2019. május 9. 

Megjelenés helye: Kapos Televízió 

Műsor:   Géniusz kulturális magazin (élő műsor) 

Megjelenés mennyisége: 1 élő adás + 6 ismétlés 
 

http://kapos.hu/videok/geniusz_kulturalis_magazin/2019-05-09/geniusz_2019_majus_8.html 

A riport 19 perc 28 mp-től kezdődik. 

 

5/ Mezítlábas illatösvény átadása– tudósítás utólag az eseményről 

Megjelenés ideje: 2019. május 24. 

Megjelenés helye: Kapos Televízió 

Műsor:   Híradó 

Megjelenés mennyisége: 2 megjelenés főműsoridőben + 12 ismétlés 

 

http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2019-05-26/hirado_2019_majus_24_pentek.html 

A riport és beszámoló 7 perc 45 mp-nél kezdődik. 

 
 

http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2019-04-29/hirado_2019_aprilis_29_csutortok.html
http://kapos.hu/videok/korzo_magazin/2019-05-03/korzo_2019_majus_3.html
http://kapos.hu/videok/geniusz_kulturalis_magazin/2019-05-09/geniusz_2019_majus_8.html
http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2019-05-26/hirado_2019_majus_24_pentek.html


 

Televíziós anyagok szöveges változata 

2019 április-május 
 

 

Az adásmenet része, tartalmazza a felkonf szövegeket, és a riport alanyok nyilatkozatait. (Általában szó 

szerint, egy hosszabb nyilatkozatból kivágva, így olvasva nyelvhelyességi szempontból nem mindig 

helyes.)  

 

 

Kaposvári Lions Klub – egészségügyi szűrések  
 

A többi között vércukor, vérnyomás méréssel, valamint zöldhályog szűréssel is várták az érdeklődőket a 

Kaposvári Nagypiacon szombaton délelőtt. A Kaposvári Lions Klub által szervezett egészség napon a 

megelőzésre szerették volna felhívni a figyelmet.  

 

megsz:  

Deákné Decsi Gizella,  

Dr. Bazsika Mária, szemész főorvos,  

Liszovszki Ágnes, elnök, Kaposvári Lions Klub  

 

Stanics-Kontra-Baka,  

Helyszín: Kaposvár 

 

ATM 4517 

Ha ez a víz felgyűlik a szemgolyón belül akkor a látóideget pusztítja el... 

- zöldhályog kialakulását mondja el a betegnek a szemész főorvos. Sokan jöttek el a szűrésre azért, hogy 

megelőzzék  a bajt.    

4521, Deákné Decsi Gizella, 00:20- 00:30 

Nagyon jó ötlet, mert többen hozzáférnek mintha időpontra mennének.  

A szűrés nagyon fontos, hiszen a magyar lakosság 2 százaléka érintett a zöldhályogban.  

4526, Bazsika Mária, 00:15- 00:45 

Ez egy alattomos betegség. Sokszor nem veszi észre a beteg, hogy valami már képződik. 40 éves kor 

felett elég gyakori. Ez az alattomos kezdet azt jelenti, hogy emelkedik a szemnyomás. Először csak 

látótér kiesés jelentkezik. Az éles látás sokáig megmarad. Ezért fontos, hogy időben szűrjük.  

ATM 4551 

Ugyanúgy a kenyereknél, lehet enni kenyeret, de ne fehéret, hanem teljes kiőrlésű kenyeret....  

A vásárlók életmód és táplálkozási tanácsokat is kaphattak, de vérnyomás, testzsír és vércukormérés is 

várta a őket.  

ATM 4571 

1-2-3-4-5-     

Kaposvári Nagypiac udvarán pedig a mentőállomás dolgozói  az újraélesztés technikáját mutatták be. Ezt 
még kis is próbálhatták az érdeklődők. A Kaposvári Lions Klub által szerveztt egészségnap célja, a 

betegségek megelőzése volt.      

4577 Liszovszki Ágnes, elnök, Kaposvári Lions Klub 00:20-00:40  

A Lions Klubok elsődleges feladata a látás megőrzése. Ehhez kapcsolódik egy nagyon, nagyon fontos 

most a cukorbetegségnek a kiszűrése megelőzése. És az embereknek erről való tájékoztatása. Például a 

cukorbetegség egyik szövődménye lehet a látás romlása.  

A piacon így diabétesz szűrést is végeztek.  

 



 

Kaposvári Lions Klub – illatösvény  
 

Megújulhat a test és a lélek - mezítlábas illatösvényt adtak ma át Kaposváron. A városligetben mostantól 

egy 40 méteres szakaszon különböző felületeken sétálhatnak az érdeklődők, miközben gyógynövényekkel 

ismerkedhetnek. A Lions Club városi szervezete által készített attrakcióval mindemellett a vakok és a 

gyengén látók is új élményekhez juthatnak. 

megsz:  

Győriné Tünde 

Fornai Éva, pedagógus, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium  

Dr. Liszovszki Ágnes, elnök, Kaposvári Lions Club 

 

Stanics-Fülöp-Tanács 

Helyszín: Kaposvár 

 

2335,  

Csaknem kétszázan vettek részt ma délelőtt a kaposvári illatösvény avató ünnepségen, sőt még az utolsó 

simításokat is gyerekek végezték el az ösvényen. Több óvodás csoport helyezte el az általuk kiszínezett 

kavicsokat. A felnőttek közül is többen kipróbálták ezt az illatos élemény utat.    

2323, 00:12- 00:20 Győriné Tünde,  

Abszolút jó ötletnek tartom. Nagyon érdekes gyermekeknek meg pláne. Tanulhatnak a növényekről 

meg a különböző textúrákról.  

A nagyobbak a jövőben gondozni is fogják ezt a különleges ösvényt.  

2355, Fornai Éva, pedagógus, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 00:35-00:50  

Ez az ösvény nemcsak a hasznos szabadidő eltöltésére lesz alkalmas, hanem arra is, hogy felelősséget 

vállaljanak a környezetünk tisztasága iránt. A felső tagozatosak pedig ez egy önkéntes munka is lehet 

ami beszámít a pontjaikba. De szívesen jövünk ki z alsósokkal is.   

A Kaposvári Lions Klub több külföldi és hazai tapasztalat alapján készíttette el ezt a mezítlábas illatos 

ösvényt, amellyel az ötletgazdák a látássérülteknek is szeretnének élményeket biztosítani.   

2356, Liszovszki Ágnes, 00:45- 01.05 

A Lions Kluboknak a látás szponzorálása az egyik legfontosabb feladata és ezt vakok és 

gyengénlátóknak is javasoljuk. Akik oda mehetnek és a kezükkel megtapasztalhatják a fűszernövények 

illatát, illetve megtanulnak a lábukkal is újra látni.   

Az ösvényen elhelyezett különböző anyagok, így a kavics, a fa és a kukoricacsutka eltérő módon 

stimulálja a talp reflexzónáit. Tulajdonképpen, ha valaki végigmegy ezeken, olyan mint egy 

reflexmasszázs, amely pozitívan hat a fizikai és a lelki állapotra. A városligeti beruházást a 

magánszemélyeken kívül több kaposvári cég és az önkormányzat is támogatta.  

 

 

 



Kaposvári Lions Klub – Varnusz koncert (géniusz magazin) 
 

Nagysikerű születésnapi koncertet adott Varnus Xavér orgona és Kokas Katalin hegedűművész a 

Református Templomban. Az estet a Kaposvári Lions Klub szervezte, amely jótékonysági célokat is 

szolgál.   

 

megsz:  

Varnus Xavér, orgonaművész 

 

Stanics-Kontra-Tanács 

https://www.youtube.com/watch?v=FHNLdHe8uxY 

 

Varnus Xavér Bach darabokat játszik a berlini Dómban. Ezt is hallhatta a közönség a református 

templomban, felvétel azonban itt nem készülhetett.  

A művész 55. születésnapja alkalmából koncertezett Magyarországon, idén is a Kaposvári Lions Klub 

meghívására érkezett.  

4748, Varnusz, 00:30-02:10 

A négy évszak az úgy indíttatott hogy nem oly rég meghalt...és 30 évvel ezelőtt ...a négy évszak átirata...a 

halála ..1928-ban fedezték fel....eredete van. örök zene és  

02:20- 03:40 

Mint ahogy színházat sem lehet .....egy régi elvem, hogy amióta ember él a földön háromszor szólat meg 

az isten Jézus Bach és Shakespeare...aki ezen felül istenről beszélt vagy hazudott....elengedhetetlen 

Bach................................ nem kellene...egy filmet és kielemezték a zsenialitás alján egy kifejezetten 

sérült ember áll, aki áldozatnak tartja magát.   

04:30- 05:03 

Katival 1320 éve ismerjük egymást...torontói kislány volt és ott tanult és aki keveset hallunk 

Magyarországon... 

05:15- 05:5 

meglepő hat a Queen megszólal orgonán, akkor azt gondolod ez eredendően orgona mű, akkor döbben 

rá, hogy Bachból táplálkozik. És ha Bachot átraknánk rockzenekarba olyan lenne, mint a Queen. A 

harmóniák megvannak.  

07:00- 07:20 

Egy olyan teremben, ahol ez az orgona áll 47 ezer négyzetméter van leszállópálya. 

4747, KOkas katalin, 00:50- 01:12 

Vannak művek amik orgona és hegedű...koncert teremben....különleges.  

01:32- 01:45 

Pont olyan volt, mint amilyen beszélgetni vele. Számítottam arra, hogy venni fogjuk a lapot jó érzés vele 

együtt játszani.   

 

 


