
2016. ÁPRILIS 16., SZOMBAT

 Távhőszolgáltatók napja: nyolc iskola diákjai versengtek a hőközpontnál Kaposváron

Több tudatossággal a környezetért!
  KAPOSVÁR Pénteken ünnepel-
ték a Távhőszolgáltatók Nap-
ját: ebből az alkalomból az ön-
kormányzati vagyonkezelő és 
szolgáltató zrt. nyolc kaposvá-
ri iskola diákjainak nagy sike-
rű ügyességi és a környezetvé-
delemmel kapcsolatos versenyt 
szervezett. Nyolc helyszínen zaj-
lott a versengés: a gyerekek töb-
bek közt totót töltöttek ki, puzz-
let raktak, megnézték a közel-
múltban üzembe állított gázü-
zemű buszokat, s egy forduló-
ra elvitték őket az új elektromos 
autóval. A városligetben ügyes-
ségi feladat várta a csapatokat. 

– Nem gondoltam volna, hogy 
ilyen hatalmas berendezések 
működnek itt – álmélkodott 
Csizmadia Szilárd, a II. Rákóczi 
Ferenc iskola tanulója. A gáz-
kazánt is megmutatták a gyer-
kőcöknek, tanáruk, Ábrahám 
Szabina szerint döntő, hogy a 
gyermekek a környezettudatos 
szemléletet időben elsajátítsák, 
s ez beépüljön a mindennapok-

ba. Vida Zotmund, a Kaposvári 
Önkormányzati Vagyonkezelő 
és Szolgáltató Zrt. vezérigazga-
tója rámutatott: a környezettu-
datosságot és a hatékony ener-
giafelhasználást akarták nép-
szerűsíteni. A zrt. harmadszor 
rendezte meg a programot. 

A verseny győztese a Berzse-
nyi iskola, második a KE gya-
korló iskola csapata, harmadik 
helyen pedig a Honvéd utcai tag-
iskola végzett. Harsányi M.  

 A Katasztrofour
lett a győztes
KAPOSVÁR Négy-négy általá-
nos-, illetve középiskola cso-
portja vett részt az ifjúsá-
gi katasztrófavédelmi ver-
seny megyei döntőjén. Az ál-
talános iskolások korosztá-
lyában hét, a középiskolá-
sok csoportjában csupán két 
pont döntött a továbbjutás 
sorsáról. A felmenő rendsze-
rű verseny országos döntő-
jében a balatonföldvári Szé-
chenyi Imre iskola “Kataszt-
rofour” csapata valamint 
a marcali Berzsenyi Dániel 
gimnázium négyese képvise-
li megyénket.  H. M.

Felújítják a vasúti 
pályát
BALATONSZEMES A dél-ba-
latoni vonalon pályafelújí-
tást végeznek. Emiatt április 
21-ig Siófok és Balatonsze-
mes, április 22-től 28-ig Sza-
badbattyán és Balatonsze-
mes között vonatpótló autó-
buszok szállítják az utaso-
kat. Ez idő alatt a dél-balato-
ni vonalon és a becsatlakozó 
vonalakon is módosított me-
netrend érvényes.  H. M.

Hat tantermet 
építenek
KAPOSVÁR Emelet ráépítés-
sel bővül a közeljövőben a 
mezőgazdasági szakközép-
iskola. A mintegy 300 millió 
forintra tervezett beruházás 
során hat tantermet, szertá-
rat és közösségi teret is ki-
alakítanak. A kivitelezést 
előreláthatóan a nyáron kez-
dik el.  H. M.

Biztonságos helyen 
a kukorica
ORCI A 280 hektárnyi rep-
ce növényvédelmén túl van-
nak a Kapostáj Zrt. dolgozói. 
Javában tart a kukorica ve-
tése, ezekben a napokban a 
település határában folytat-
ják a munkát. Összesen 600 
hektáron termesztenek ten-
gerit.  H. M.

Kitisztítják 
a vízelvezető árkot
HETES Karbantartási mun-
kát végeznek a közmunká-
sok: a Vikár Béla emlékhá-
zon kívül az orvosi lakás ke-
rítését is rendbe teszik. Egy 
másik öt fős csapat az utak 
menti vízelvezető árkokat 
tisztítja ki.  H. M. 

HÍREK

 Milliók benzinre
  Hét kormányzati szolgálati 
autóba is kétmillió forint fe-
lett tankoltak 2015-ben – de-
rült ki a Népszabadság által 
kikért adatokból.

GURULTAK az adófi zetői forin-
tok?  Gy. Zs. 

FELÜTÉS

Megmozgatták a gyerekeket a Távhőszolgáltatók napján, a somogyi megyeszékhelyen
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22  MEGYEI KÖRKÉP

    Folytatás az 1. oldalról

TASZÁR – Jól kibabrálnak a la-
kossággal – mondta érkezéskor 
egy középkorú férfi . – Ha felépül 
az üzem, akkora gyomrost kap-
nak a taszáriak, hogy azt soha 
az életben nem heverik ki. Mi a 
francnak tervezik épp ide a gu-
mifeldolgozót, amikor máshon-
nét már elzavarták őket? 

Bő negyedórával a fórum-
kezdés előtt kisebb sor kígyó-
zott az aláírásgyűjtő pontnál. Si-
pos Margit koordinátor szerint 
a vártnál is többen tiltakoznak 
a kaposvári beruházás ellen. 
Csak Taszáron nagyjából 250-
en értettek eddig egyet a felhí-
vással, s a közeli településeken 
is gyűjtik az aláírásokat. Id. Vo-
gel József szerint aligha véletlen 
hogy ilyen nagy az összefogás: a 
taszáriak egy emberként féltik a 
településüket.

– Nem vagyok környezetvé-
delmi szakember, de szeretném 
tudni, hogy a tervezett kapos-
vári üzem milyen hatással lesz 
az itt élő kétezer ember életére 
– hangsúlyozta Pataki Sándor 
taszári polgármester. Szita Ká-
roly gumifeldolgozó építésével 
kapcsolatos bejelentése óta egy-
re több helybeli kereste meg. Azt 
tudakolták: van-e bármilyen 
egészségügyi kockázati ténye-
ző? A Homatech Recycling Zrt. 
képviselői előadásukban arról 
győzködték a lakosságot: meg-
bízható lesz az új üzem, környe-
zetbarát technológiát alkalmaz-
nak, az összes létező szigorú sza-
bályt teljesítik. Adatok, részletes 
műszaki megoldások sokasága 
hangzott el, ám előbb halk mo-
rajlás, később bekiabálások utal-
tak arra: a taszáriak nagy része 
nem hisz az ígéreteknek.

 Pedig István Gábor vezérigaz-
gató szerint a biztonságra az is 
garancia, hogy közjegyzői ok-
iratban rögzítették, ha az üzem 
megszegi a környezetvédelmi 
szabályokat, azonnal bezárható. 
A közönség soraiból csattanós 
válasz jött: „kábítják a népet”.

– Na, arra kíváncsi vagyok, 
miként váltanák be ezt az ígé-
retüket – súgta szomszédjának 
egy fiatalember. – Ezek azt hi-
szik, hogy a lakosság  mindent 
bevesz. Ezúttal a főnökség elszá-
molta magát.

Nem kellett biztatni a helyi-
eket, egymás után kértek szót. 
Lukács Róbert a település jövő-
jét firtatta, Utasi Tamás szerint 
a cégvezetés előadása jó prezen-
táció volt, de egyoldalú. A közel-
gő közigazgatási leépítés kap-
csán azt mondta: egyre keve-
sebb szakember végzi majd az 
ellenőrzéseket, s ez egyáltalán 
nem megnyugtató. – Az összes 
szemetet, szennyet és bűzt Ta-
szár kapja, s így még jobban el-
értéktelenedhetnek az ingatlan-
jaink, földjeink – emelte ki. – Ez 
eddig csendes környék volt.

Taps kísérte szavait, egy fel-
szólaló hölgy nem értette, hogy 
miért csak most kap tájékozta-
tást a lakosság. S bár már vagy 

másfél órája tartott a fórum, 
időnként újabb érdeklődők 
nyitottak a nagyterembe. Egy 
helybeli azt mondta: „ha ilyen 
biztonságos az eljárás, akkor 
mi a csudáért tiltakoznak eny-
nyi helyen? Féltjük az egészsé-
günket, a családok eddig béké-
sen élhettek Taszáron, de a  gu-
mifeldolgozó újabb gondot zú-
dít a nyakunkba”. A 64 éves 
Csabai Jenő a bejáratnál állva 
figyelte a fórumot. Szerinte el-
döntött tény, hogy felépül az 
üzem. Lapunknak azt mond-
ta: két unokája is a községben 
él, Szeretné, ha egészséges kö-
rülmények között nőnének fel. 
A nyugdíjas férfi ezért is alá-
írta a tiltakozó ívet. Egy hely-
beli arra volt kíváncsi: ki téríti 
majd meg az anyagi kárt, amit 
a gyár puszta jelenléte okoz?  
Volt, aki azt javasolta: vigyék 
a beruházást Nagybajom köze-
lébe, a  Csányi birtokhoz, vagy 
Felcsútra.  Harsányi Miklós 
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Közel kétezer ember vett részt

a taszári fórumon, többségük 

elutasítja a gumifeldolgozót

Kaposváré a bevétel, Taszáré a bűz
– Alulírottak nyomatékosan 

tiltakozunk Kaposvár Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 

döntése ellen, amely szerint a 

városuk lakott területéről tá-

vol, de Taszár település hatá-

rában a Homatech Recycling 

Zrt. beruházásban megvalósu-

ló gumifeldolgozó létesítményt 

kívánnak telepíteni – olvasha-

tó az aláírásgyűjtő íven.

A fórumon részt vett Harango-

zó Gábor országgyűlési kép-

viselő (MSZP) is, aki egyebek 

mellett azt tudakolta: mit kez-

denek majd a veszélyes anya-

gokat tartalmazó hulladékkal, 

s előfordulhat hogy a tárolt 

gumi kigyullad?

A vezérigazgató válaszában rá-

mutatott: a szigorú környezet-

védelmi előírásokat maradék-

talanul betartják. Kolber Ist-

ván (DK) a fórumról Witzmann 

Mihályt, Szita Károlyt és Jakó 

Gergelyt is hiányolta. Megérti 

a helyiek felháborodását, sze-

rinte az említett politikusok-

nak jelen kellett volna lenni a 

rendezvényen.

Gyűlnek az aláírások a gumifeldolgozó ellenGyűlnek az aláírások a gumifeldolgozó ellen

Taszár ellenállTaszár ellenáll

Pataki Sándor: aggódunk

6800 lakásban
A vagyonkezelő zrt. jelenleg 

több mint 6800 lakást és 

csaknem 300 intézményt, 

üzletet valamint egyéb közü-

leti felhasználóhelyet lát el 

távhővel és meleg vízzel. A 

kaposvári távfűtési hálózat 

teljes hossza közel 42 kilo-

méter,  a benne keringetett 

víz mennyiséges 1850 köb-

méter.
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