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Torzók 
a megyében
A MegAlApozAtlAn döntések 
torzóival találkozni megye-
szerte. Csomában lassan szét-
válik a félig sem kész iskola, 
mert állítólag a tanács pénz-
ügyi megalapozottság nél-
kül állt az építkezésnek. Ka-
posváron a Dombóvári úton 
egy vállalat bukott betonvázas 
épületen. Az önkormányzat-
nak maradt a befejezetlen szé-
gyen. Az ember a megyét jár-
va szinte mindenütt találko-
zik félig kész, otthagyott épü-
lettel. Legyen autóbuszváró 
vagy lakóház. Ez arra figyel-
meztet, hogy nem elég csak 
álmodni, az álmok valóra vál-
tásának fedezetét is biztosí-
tani kell. Persze van amikor 
nem gazdasági okokból csú-
szik egy beruházás. Már egy 
választási ciklussal ezelőtt lé-
nyegében elkészült a Kapos-
füredet elkerülő 67-es főút fel-
újítása. Még korábban meg-
építették a 7-es út és a Látrány 
közötti szakaszt, ahol 100 ki-
lométeres sebességet engedé-
lyeznek. A két szakasz között 
azonban kalandtúra az autó-
zás, mert az elmúlt négy év-
ben egy kapavágás sem tör-
tént. Lehet ezt magyarázni 
tervezési gondokkal, és kivite-
lezési problémákkal, de ettől 
a tény még tény. Gondolom a 
választások közeledtével majd 
megélénkül ez a munka is. 
A torzóK sorát lehetne sorol-
ni, a tény az, hogy a település-
képet, és a megyeképet sem 
díszítik a félbemaradt építke-
zések. A pénztárcát apasztják. 
Felelős tervezéssel alighanem 
előbbre lehetne jutni. 
A MeMentó nekem egy ma-
gán beruházás:  a Somogy-
aszaló elején lévő családi ház, 
amely talán 50 évet is kibírt 
félkészen, de mára omlado-
zik a fal és elrohadt a gerenda. 
A falunak nem válik díszére 
ez az épület, de bizonyítja azt, 
hogy a torzók sokáig megma-
radnak, még akkor is, ha nem 
vigyáz rá és nem próbálja fel-
újítani őket senki. 
Az értéKeKet nemcsak látvá-
nyosan bejelenteni kell, ha-
nem megőrizni is.
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Kétszázötven komposztáló 
ládát osztanak ki a civilek
Két pályázaton csaknem 20 mil-
lió forintot nyert a kaposvári Ke-
celhegyi Lovassport Közhasz-
nú Egyesület, a közel egymillió 
forintos önerőt maga teremtette 
elő. Hat, egyenként 10 bicaj elhe-
lyezésére alkalmas kerékpártá-
rolót helyeznek el a Hajnóczy ut-
cai rendelőnél, a Meistro lovas-
tanyán és a Gárdonyi iskolánál. 
Meiszterics László, az egyesület 
elnöke keddi sajtótájékoztatóján 
elmondta: másik sikeres pályá-
zat révén 250 komposztáló ládát 
helyeznek ki a városrészben, in-

gyen. Egy kerti hulladékaprítóra 
is jut pénz: az aprítékot a lovarda 
talajának javítására használják.

– Közvetlen hasznunk nincs 
ebből, ám egyesületünk egyre 
szélesebb körű tevékenységet 
folytat – mondta Meiszterics, – 
s úgy érezzük, a közösség támo-
gatásával. 

Gelencsér Ferencné Tüske-
vár-Kecelhegy önkormányzati 
képviselője kiemelte: hosszú tá-
von is hasznos a környezet védel-
mét, a városrész fejlődését szol-
gáló kezdeményezés. � n H. M.

Energiamanók a fűtőműben
VilágnAp A távfűtési üzem is csatlakozott a takarékoskodók közé

A kaposvári Rákóczi-iskola 
harmadik osztályosainak, 
köztük két energiamanónak 
tartottak kedden rendhagyó 
energiatakarékossági tanórát 
a Kanizsai utcai fűtőműben.

Márkus Kata

Ez volt az első osztály, ame-
lyik Szita Károly polgármester-
rel együtt részt vett a kapos-
vári távfűtési üzem nyílt nap-
ján. Amelyet Vida Zotmund, az 
üzem vezetője szerint annak 
kapcsán tartottak, hogy márci-
us 6. a nemzetközi energiataka-
rékossági világnap. Ehhez csat-

lakozott a távhőszolgáltató cég 
is, s további nyílt napokon vár-
ják majd a kaposvári iskoláso-
kat, hogy bemutatkozhassanak. 

– Cégünk is fontosnak tart-
ja a fenntartható fejlődést, a 
környezetbarát működést és 
az energiatakarékossági szem-
pontokat – mondta a tájékoz-
tatón Vida Zotmund. – Ezért 
is csatlakoztunk e nemes nap-
hoz. Célunk továbbá, hogy raj-
tatok keresztül közelebb kerül-
hessünk fogyasztóinkhoz, sze-
retnénk nektek bemutatni, mi-
lyen munka folyik az üzemben. 

Ahonnan, s a többi hőköz-
pontból összesen 6816 távfűtött 
lakásba juttatják el a 18,5 kilo-

méteres távvezetéken a fűtés-
hez szükséges, illetve a hasz-
nálati melegvizet. Az egyik lá-
togató Lövey Anna volt, aki osz-
tályukban Tepka Levente Kris-
tóffal együtt energiamanóként 
is tevékenykedik. A dolguk pe-
dig – ahogy a polgármesternek 
elmondták –, hogy lekapcsolják 

a villanyt, elzárják a csapot, ha 
esetleg folyik, mert valaki elfe-
lejtette elzárni, s még a szeme-
tet is összeszedik, rendben tart-
ják a környezetüket, az osztály-
termet. Tehát mindarra odafi-
gyelnek az iskolában, amivel 
Lövey Anna szerint otthon is 
igyekeznek takarékoskodni, s 
védeni környezetüket.

A távfűtőt üzemeltető vagyon-
kezelő rajzpályázatot is hirde-
tett 6-11 éves gyerekeknek. Az 
Otthon melege - távfűtés című 
pályázatra március 5-én 9 óráig 
várják a pályamunkákat, ame-
lyek közül a legjobbakat a már-
cius 6-án, a Kodály iskolában 
nyíló kiállításon be is mutatják.

Zanatyné Uitz Zsuzsanna, a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. műszaki vezetője mutatta be a gyerekeknek, hogyan jut el a meleg a lakásokba a fűtőműből

Állatkínzók pere Kaposváron: gazdái 
nemtörődömsége miatt pusztult el Rex
u Folytatás az 1. oldalról 

– Feküdt a maga ásta gödörben, 
csak nyöszörgött – mondta a fiatal 
nő a kaposvári bíróságon, majd ki-
fakadt: – Nem tudom, egy ember 
hogy tehet ilyet egy állattal!

A kaposvári Cinege utcában 
élők fél évig tűrték, hogy a vád-
lott pár tudomást se vesz 12 éves 
kutyájuk betegségeiről. A Rex ne-
vű farkaskutyának 2012 nyarán 
gyulladt be a füle, gazdái nem ke-
zelték, a seb elfekélyesedett, majd 
elrákosodott, az áttétek a lábát is 

megtámadták. Az állat tavaly té-
len már mozdulni sem bírt. Janu-
árban a gödrében belepte a hó, a 
szomszédok értesítették az állat-
védőket. A kutya gazdaasszonya 
be sem akarta engedni a Kutyatár 
Egyesület képviselőit, ám az állat-
védők elvitték orvoshoz az ebet, 
ám már nem tudott segíteni rajta. 

– Azt hittem öreg, ezért nem 
tud járni. Orvoshoz azért nem vit-
tük, mert nem tudtuk volna ki-
fizetni a kezelés költségeit – ma-
gyarázta a férj. Felesége nem tett 
vallomást, ám elismerte, nem 

tett semmit, kutyája szenvedésé-
nek csökkentéséért. A tanúval-
lomásokból kiderült, Rexnek a 
gazdái gyakran még nyáron sem 
adtak vizet, a csontsovány ebet a 
szomszédok etették, itatták. Az 
is kiderült, képtelenség, hogy a 
férj és feleség nem látták, beteg 
a kutya, a gyulladás miatt állan-
dóan rázta a fejét, kaparta a fü-
lét, mely emiatt vérzett és geny-
nyedzett.

A tárgyalás áprilisban az ál-
latvédők és az orvos meghallga-
tásával folytatódik. � n A. V.

Ausztrál turné: 
szörfös törte el 
Kokas Dóra 
csuklóját
u Folytatás az 1. oldalról

Szerdára várható Budapestre ér-
kezése után egy specialista or-
vos kezeli. A kvartett szóló- és 
duó darabokkal folytatja a két 
éve a Musiva Viva verseny kü-
lündíjaként elnyert turnét.

Ausztrál és magyar webolda-
lakra hivatkozva a KaposFest 
közösségi oldala tudatta ked-
den: Kokas Dóra akkor szenve-
dett szörfbalesetet, amikor az 
együttes a Sydney-i koncertje 
előtti pénteken elutazott Manly 
Beach-re. A csellistánál először 
zúzódásra gyanakodtak, de az 
állapotromlást követő szombat 
reggeli röntgen kiderítette, el-
tört a csuklója. Kokas Ágnes ze-
netanár, a művész édesanyja la-
punknak szerdán elmondta, 
nem szokványos szörfbalesetről 
van szó. Dóra az óceánból jött 
kifelé, amikor az utolsó métere-
ken egy erős hullám nekisodort 
egy kezdő szörföst. Szerencse 
a szerencsétlenségben, hogy a 
csellóművésznek a játék közben 
kevésbé nagy igénybevételnek 
kitett jobb keze sérült meg.

Kelemen Barnabás és Kokas 
Katalin úgy döntött, a turnét 
nem mondják le, duókkal lép-
nek a közönség elé. A Kelemen 
Kvartett a turnét a vonósnégye-
sek olimpiájaként ismert Mel-
bourne-i Nemzetközi Vonósné-
gyes Versenynek köszönheti, 
két éve megkapta a közönség-
díjat és a Musica Viva különdí-
jat. Az együttes Melbourne-ban 
folytatta a turnét. � n B. T.
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A zamárdi gyilkost 
találták meg 
a Balatonban
u Folytatás az 1. oldalról

Tanai Imre Kálmánt egy szür-
ke kerékpárral látták elmenni 
a gyilkosság helyszínéről, s mi-
vel ezután nem találták meg a 
rendőrök, körözést adtak ki el-
lene. A zamárdi férfi nem ke-
rült elő, ám február elején a ha-
tóságok egy holttestet találtak a 
Balatonban, nem messze a gyil-
kosság helyétől. A hulláról a ki-
rendelt szakértői vélemények 
alapján megállapították, hogy 
Tanai Imre Kálmáné, akinek 
halálát közigazgatási eljárás ke-
retében vizsgálják. Zamárdi-
ban úgy tudják, a férfi öngyil-
kos lett, ezt erősíti, hogy állító-
lag búcsúlevelet is írt. � n A. V.

A barátjához 
engedték el 
a lányt, de eltűnt
Körözés Az alsótapazdi Orsós 
Vivien február 3. óta nem ad 
életjelet. A 18 éves lányt a So-
mogy Megyei Rendőr-főkapi-
tányság körözi. Anyja engedte el 
a barátjához, de azóta nem tud 
róla. A lány 165-170 centi ma-
gas, átlagos testalkatú, haja vál-
lig érő, egyenes szálú, kékes-fe-
ketére festett. Szeme barna, szá-
ja bal alsó részén piercing van. 
A rendőrség adatai szerint Szi-
getvár környékén csavaroghat. 
Aki tud a tartózkodási helyéről, 
hívja a főkapitányság 82/502-
700-as számát, vagy névtelenül 
tehet bejelentést az ingyenesen 
hívható Telefontanú ( 06-80-555-
111) számán, és a segélyhívókon 
(107 vagy 112). � n K. G.

Fogvatartottak építették az új öltözőt
KAposVár Látványosan megújult a börtön, a beruházás 2,4 millió forintba került
Új öltözőket avattak kedden a 
megyei büntetés-végrehajtási 
intézetben. Az 1907-ben átadott 
kaposvári épületben már kor-
szerűen felszerelt szociális he-
lyiségeket használhatnak a női 
bv-alkalmazottak is, a beruhá-
zás mintegy 2,4 millió forintba 
került. Az öltözők és a raktárak 
kialakításában fogvatartottak 
– kőművesek, lakatosok és vil-
lanyszerelők – vettek részt. Csó-
ti András vezérőrnagy, országos 
parancsnok azt mondta: a somo-
gyi büntetés-végrehajtási inté-
zetben az alapvető feladatokat 
nagyon jó szakmai színvona-
lon, törvényesen, szakszerűen 
hajtották végre a szakemberek. 
Nagy István ezredes, a BV-me-

gyei parancsnoka mondott kö-
szöntőt az átadáson.

A Somogyi Hírlap kérdésére a 
vezérőrnagy kifejtette: az orszá-

gos beruházási tervek is rendel-
kezésre állnak, 1200 új férőhe-
lyet építenek, ezek az idén első-
sorban barna mezős beruházá-

sok lesznek, az intézetek hasz-
nálaton kívüli létesítményeiben 
vagy beépítéssel hozzák létre. 

– Somogy az idei tervekben 
nem szerepel, de az intézet kis 
befogadóképessége miatt távla-
ti céljaink között szerepel a bő-
vítés – tette hozzá. – A foglalkoz-
tatást szeretnénk egy kicsit bő-
víteni.

A bv-intézetekben országo-
san átlagosan 143 százalékos 
a kihasználtság, Somogyban 
150-160 százalék. A vezérőr-
nagy rámutatott: a gond új férő-
helyek építésével mérsékelhető. 
Tavaly 159-et építettek, s 2015-
ben 2000-et kell létesíteni, hogy 
megfeleljenek a törvényi elvárá-
soknak. � n Harsányi Miklós

Kényelem a börtönben. Csóti András (balról) és Nagy István avatta fel a öltözőt
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GYoRsszAvAzÁs
�n Ön hogyan takarékoskodik 
az energiával?

szavazzon hírportálunkon  
ma 16 óráig: 

sonLinE.hu 
a szavazás eredményét holnapi szá-
munkban közöljük.
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