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MEGYEI KÖRKÉP
MI ÉRDEKLI?

A közlekedés
finanszírozása

TORMA KÁLMÁN, a Kapos Volán Zrt. vezérigazgatója: –
Elégtelen a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés finanszírozása.
Emiatt a cég gazdálkodásában jelentõs a mûködési
veszteség; társaságunk elemi érdeke, hogy 2007-et pozitív adózás elõtti eredménnyel zárja. Ennek érdekében minden lehetséges
eszközt fel kíván használni
a menedzsment. Az is foglalkoztat, hogy a Kaposvári
Rákóczi NB I-es klubhoz
méltatlan anyagi helyzetét
megszüntessük, és a csapat
eredményes szerepléséhez
a továbbiakban is megteremtsük a feltételeket.

SH-PORTRÉ

A kaposvári
életmentõ

Városkaputól hét dombon át
TROPHY

Terepjáróverseny a város hetében jótékonysági céllal

A terepjárók már készen állnak, pedig az éles bevetésre még várni kell. Január 25. és 27. között rendezik az elsõ nagy kaposvári kalandtúrát

Terepjáróverseny, helytörténeti vetélkedés, turisztikai attrakciók népszerûsítése, jótékonysági est –
mindez egyben. Újszerû
programot honosít meg Kaposváron a Top-Túra-Team.
Balassa Tamás

BODÓ LÁSZLÓ, a kaposvári

önkéntes életmentõ egyesület parancsnoka: – A szervezés komoly tudomány;
ezt még fõiskolásként megtanultam. Régebben informatikusként dolgoztam a
SZÜV-nél, onnét igazoltam
át egy magánvállalkozáshoz. Elõször programozó
voltam, azóta rendszergazdaként keresem a kenyeremet. 1998-ban fontos lépésre szántam el magam;
társaimmal együtt létrehoztuk az életmentõ egyesületünket. Nagy sikert aratott
az elképzelés. Kisebb-nagyobb nehézségek árán túléltük az elmúlt idõszakot;
jövõ márciusban lesz tízéves az egyesület.

SOMOGYI HÍRLAP – 2007. DECEMBER 6., CSÜTÖRTÖK

A középkori városkapu emlékhelyénél több tucat vadonatúj terepjáró várta a média munkatársait
szerdán az I. Enjoy Kapos Trophy
Terepjáróverseny sajtótájékoztatóján. Kováts Csaba ötletgazda–

szervezõ a helyszínválasztásról
azt mondta: egykor minden út a
városkaputól indult, így ennek a
kezdetnek is méltó kiindulópontja a néhai vár környéke.
A Top-Túra-Team 2008. január 25-27-én Kaposvár város ünnepi hetének programjaként
rendezi meg a trophyt. A márkakereskedõk – és bármilyen
más nevezõ – által indított autókban a közélet, a gazdasági és
a kulturális élet szereplõi versenyeznek majd, harminc–negyven autóban mintegy százhúszan. A fõ cél a város és térsége turisztikai, gasztronómiai

attrakcióinak megismerése és
megismertetése. A verseny
megszervezése mellé fölsorakozott Szita Károly kaposvári polgármester és a közlekedési biztosítást intézõ városi rendõrkapitányság is.
A program mindennap sportés szabadidõs programokkal
zárul. A második este a jótékonyságé lesz a Lions Klub kaposvári csoportja és a Teleki
Optika jóvoltából. Többek között a Csiky Gergely Színház és
a Roxínház mûvészeinek fellépését tervezik, és az est bevéte-lét a Bárczi Gusztáv Gyógype-

dagógiai Intézmény mintegy
370 diákjának szemészeti szûrésére fordítják. A több hónapos munka végén a tervek szerint szemüveget is kapnak a rászorulók.
A terepjáróverseny az év eleji viszonylagos közéleti csend
megtörésére vállalkozik. A fogadtatás – mint Kováts Csaba
elmondta – a résztvevõk és támogatók részérõl ígéretes, ezért
a csapatot már foglalkoztatja a
trophy nyár eleji, somogyi változatának szervezése. Addig
azonban még göröngyös az út,
éppen terepjáróknak való.

Aki társasházban él, az többet fizet?
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Minden lakóval külön, ne a közösséggel szerzõdjenek

Az alapelvvel ugyan egyetértünk, ám a megvalósítással kapcsolatosan súlyos aggályaink
vannak. Így fogalmazott Bogó József, a Lakásszövetkezetek Somogy Megyei Szövetségének elnöke azon a szerdai sajtótájékoztatón Kaposváron, melyet a lakossági szemétszállítási díjfizetés visszaállításáról tartott. Az
elfogadható, hogy a szennyezõ

fizet a szolgáltatásért, s a rászo- vonatkozó díj felosztása lakásokrulóknak az önkormányzat tá- ra, a különbözõ kedvezményekmogatást biztosít –
hez szükséges igamondta Bogó József. ■ 1100 literes
zolások kiadása és
– Ugyanakkor a
tartály éves
azok figyelembevészolgáltatónak nem
ürítési díja
tele a díjszámításegyetlen számlát
297 ezer forint
nál, szinte kezelhekellene kiállítania
tetlen többletmunegy társasháznak, hanem min- kát adna a közös képviselõknek,
den lakóval külön szerzõdést a lakásszövetkezeteknek.
kellene kötnie. Az egész házra
Bogó József szerint az is elfo-

gadhatatlan, hogy a tömbházakban élõk többet fizessenek
a szemétszállításért.
A nagyobb, 1100 literes tartály éves ürítési díja valamivel
több mint 297 ezer forint, ám
huszonkét darab ötvenliteres
szemetest éves szinten több
mint kilencvenezer forinttal
kevesebbért ürít ki a szolgáltató.
■ Márkus Kata

A horvátkúti menhelyre
viszik az éhes ebeket
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Beperelték azokat az önkormányzati lakásbérlõket, akik
százezer forintnál nagyobb lakbérhátralékot halmoztak fel Barcson.
Van olyan család, amelyiknek már az egymillió forintot is
meghaladja a tartozása. Ungvári
Zoltán, a városgazdálkodási
igazgatóság vezetõje elmondta:
224 lakás van jelenleg a barcsi
önkormányzat tulajdonában és
az igazgatóság kezelésében. Kisebb-nagyobb összeggel szinte
minden második lakó tartozik.
Az év elejére a hátralék elkerülte a 23 millió forintot, idén pedig további négymillióval nõtt.
Az adósok zömének nincs hová
mennie, és rendszeres jövedelme sincs. Õket hiába is perelnék. Azokat citálják most bíróságra, akiknek van jövedelme.
Már a per kilátásba helyezése is
észre térített néhány lakót, bár
volt köztük olyan is, aki visszaírt: csak késõbb tud törleszteni,
mert le van kötve a pénze. Az
elsõ perek az õsszel kezdõdtek,
így rövidesen döntések várhatók, és feltehetõen kilakoltatás■ N. L.
ra is sor kerül.

Összefogást kér a
polgármesterektől
Szászfalvi László

Együttmûködésre kéri a szomszéd városok vezetõit Szászfalvi László csurgói polgármester.
Marcali, Nagyatád és Barcs elsõ
embereinek írt levelet az áramliberalizáció kapcsán.
– A kormány által megjelentetett rendelet egyrészt nagyon
kemény szakmai anyag, másrészt nagyon rövid határidõket
tartalmaz – mondta Szászfalvi
László. Ezért fontos, hogy az elkövetkezõ idõszakban az önkormányzatok összehangoltan, lehetõség szerint minél nagyobb
összefogásban és szakszerûen
tudjanak felkészülni ezekre az
elõttük álló, nagyon fontos döntésekre. Célunk, hogy a polgárok minél kedvezõbb szolgáltatási díjat fizessenek. Ennek érdekében kezdeményeztem az
együttes fellépést, s azt, hogy
biztosítsunk szakmai hátteret
az optimális döntéshez.
■ Varga Andrea

Szórólapoznak
a siófoki
rendőrök

FOTÓK: LANG RÓBERT

Hangos ugatás, panaszkodó a kutyák érdekében is úgy dönszomszédok Tapsonyban. He- töttek: kerül, amibe kerül, de
tekre megkötött házõrzõk adtak elvitetik az állatokat. Az ebek
hangot étlenségüknek, szomjú- a horvátkúti kutyatelepre keságuknak. Egy németjuhász és rülnek. Makai István gyepmesegy keverék. Bár
ter arról beszélt:
utóbbi már kiszaba- ■ A szomszédok
egyre gyakoribb
dította magát a
adtak enni
az ilyen eset. A tekényszerû fogságaz étlen-szomlepen állatorvosi
ból.
jan tengõdõ
felügyelet mellett
Fábos István polgárebeknek.
elõször tizennégy
mester elmondta: a
napig megfigyelés
gazdájuk hellyel-közzel van csak alatt tartják a kutyákat, s
otthon. A szomszédok vetnek azután átkerülnek a menhelyoda némi ételt sajnálatból az ál- re. Innentõl kezdve bárkinek
latoknak. A kutyák tulajdono- örökbe adhatók. A horvátkúti
sát már többször felszólította menhely egyébként a felszáaz önkormányzat, de a polgár- molt újlengyeli illegális telep
mester szerint ez csak olyan, kétszáz kutyájából fogadott be
mint falra a borsó. A tapsonyiak hetet.
■ Vigmond E.

Huszonhétmillió
a lakbérhátralék,
Barcs most már
perli a lakókat

Daloltak a beszélőn A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozóinak mintegy félszáz gyermeke dalolt és verselt szerdán este a kaposvári intézmény beszélõhelyiségében. A hangulatos programon a McDonaldshajtású Mikulás a zárkák elõtt elsétálva jutott el az átszellemült fiatalsághoz. A fogvatartottaknak hagyományosan karácsony elõtt lesz részük hasonlóan emelkedett közösségi programban. A Mikulás egyébként – természetesen nem ugyanaz, amelyik a börtöncellákba is bekukkantott – szerdán délután a Somogyi Hírlap szerkesztõségébe és kiadójába is ellátogatott, ahol a kollégák apróságait örvendeztette meg szaloncukorral és ajándékcsomagokkal. Persze a város és a megye még száz meg száz pontján feltûnt tegnap a nagyszakállú...

Szórólapoznak a város nagyobb
parkolóiban a siófoki rendõrök.
Arra hívják fel az autósok figyelmét, hogy egyetlen pillanatra se
hagyják nyitva jármûveiket, és
a karácsonyra szánt ajándékokat se hagyják a kocsi utasterében. - Az utóbbi idõben gyakoribbak az autófeltörések a városban - mondta Lukácsa Attila
bûnügyi osztályvezetõ, különösen a karácsonyi bevásárlások
miatt zsúfolásig telt áruházi parkolókban. A rendõrök figyelmeztetnek: az ünnepi forgatagban, a nagyobb bevásárlóhelyek
környékén az autófeltörõk mellett a zsebesek is lesben állnak,
figyeljenek értékeikre!
■ Kolumbán Tünde

