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MEGYEI KÖRKÉP

LÁZÁR JÁNOS szerint az országnak az lenne az érdeke,
hogy a baloldal megújuljon.

Szentigaz (lásd még: Simon-ügy), de talán kell még ehhez egy április 6-a is. És az
nem lehetne, hogy a jobb- és
baloldal egyaránt megújul? S
hogy ne csak újak jöjjenek, hanem jobbak is?! (fi)

HÍRSÁV

Tűz pusztított az
akadémiánál
TŰZ ÜTÖTT ki egy garázsban
pénteken a kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiánál. Gépeket, berendezéseket tároltak az épületben, a tetőszerkezet gyulladt ki. A kaposvári tűzoltók két gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval vonultak a Cseri útra, az esetnél nem történt személyi sérülés.
H. M.

Somogyi diákok
versenyeztek
SZÉP MAGYAR beszéd címmel
versenyt rendezett a KLIK helyi szervezete, melyen kaposvári és környékbeli iskolák
tanulói vettek részt. A 5-6.
osztályosoknál Tar Viktória, a
Kodály Zoltán központi iskola tanulója végzett az élen, a
7.-8. osztályos korcsoportban
Verseghy Evelin Hanna, a Zrínyi tagiskola diákja nyert. A
regionális döntőre, mely április közepén lesz Balatonbogláron, Verseghy Evelin Hanna,
jutott tovább.
H. M.

Közös gyakorlat a
katasztrófavédőknél
AZ ORSZÁGOS törzsvezetési gyakorlat kitalált szituációjában további 70 centiméter friss hó várható a Tiszántúlon. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság operatív törzse felmérte a vasúton
közlekedők elhelyezésére alkalmas melegedő és befogadó helyeket, s összeállítottak egy utasok szállítására,
műszaki mentésre alkalmas
mentőosztagot. A cél a megyék közti együttműködés
összehangolása volt. H. M.

Győzelmi jelentés nulla forintról

REZSICSÖKKENTÉS A Rózsa szövetkezetnek százezres ráfizetés a kötelező hirdetmény
Folytatás az 1. oldalról

A megyei elnök hozzátette, a
szövetkezetek éves szinten gazdálkodnak, így a rezsicsökkentés is így érvényesül náluk, ráadásul a gáz, az áram, a víz, a
szemétszállítás és a kéményseprés díjának mérséklődése
csak elenyésző része az összköltségnek. – Szó sincs húsz
százalékos költségcsökkenésről – állította Bogó József –, jó,
ha ötről beszélhetünk, sőt, az
sem biztos, hogy a rezsicsökkentés egyáltalán jelentkezik
a közös költségben, hiszen annak más tételei nőhetnek is.
Amúgy a társasházak esetében
a rezsicsökkentésnél sokkal látványosabb eredményt hozott a
panelprogram, ráadásul ez
utóbbi tartós költségmérséklődést jelent, a rezsiárak viszont
előbb-utóbb úgyis nőni fognak.
– Nevetséges, hogy győzelmi
jelentésekre köteleznek bennünket – vette át a szót Ács Sándor, a kaposvári Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető igazgatója –, főként, ha akad
olyan épület, ahol az e havi rezsicsökkenés konkrétan nulla
forint, ugyanis a víz és a szemét díját kéthavonta számlázza a szolgáltató, azaz nincs papírunk a változásokról.
Az Otthon ügyvezetője úgy
vélte, komoly vitákat szülnek
majd a kötelező hirdetmények,
főként, hogy Horváth Szilárd
rezsiügyi kormánybiztos bejelentette, hogy az intézkedéseknek köszönhetően húsz százalékkal csökken a közös költség
is, s a lakók ezt számon fogják
kérni a szövetkezetek vezetőin.
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Megújulást!

A lakóházak képviselői szerint a rezsicsökkentésnél sokkal látványosabb eredményt hozott a panelprogram

– Minden egyes esetben vehetjük elő a papírokat – jegyezte meg Ács Sándor –, s magyarázhatjuk, hogy ilyen tételsornál, s ekkora összegeknél
mennyit ér a valóságban a rezsicsökkentés. A szövetkezetünk 48 épület 1071 lakásáért
felel, az éves üzemelési költségünk nagyjából százmillió forint, a rezsicsökkentéssel 1,8
milliót takarítottunk meg. Ez

lakásokra lebontva átlagosan
143 forint havonta, a legnagyobb megtakarítás egy hónapra 96 és 282 forint között alakult a lakások méretétől függően. Tizennyolc olyan épületünk
akadt januárban, ahol nulla forint volt a megtakarítás, ám a
törvény miatt ezt is ki kell függesztenünk...
Hasonló adatokat sorolt Bíró
Jánosné, a 37 épületben 753 la-

kást fenntartó kaposvári Rózsa
Lakásszövetkezet elnöke is.
– 37 bevételi és kiadási tétel szerepel az elszámolásunkban, ebből épületenként 3-4-et
érint a rezsicsökkentés – mondta Bíró Jánosné –, s a különböző számlázások miatt a kötelező
adatközlést nem támasztják alá
a szövetkezet valós adatai.
A Rózsa elnöke szerint például a szövetkezet a szemétdíjnál

éves szinten 150 ezer forintot
takarított meg, ami lakásokra
lebontva 199 forintot jelentett
a tavalyi évre, ezzel szemben a
jelenlegi számlák alapján ennél
magasabb összegeket kell odaírniuk a hirdetményre.
– Az egyik Búzavirág utcai
panelnél az áram- és vízdíj 22
ezer forinttal csökkent – jelentette ki Bíró Jánosné –, ami lakásmérettől függően 480-840
forintot jelentett a tulajdonosoknak egy évre. A szemétdíj
itt 52 ezer forinttal mérséklődött, vagyis lakásonként 1602
forinttal. Egy 24 lakásos gázos-kéményes házban 742-1092
forintnyi megtakarítás jött öszsze tulajdonosonként az áram,
a víz és a kéményseprés díjcsökkenésének köszönhetően,
s 1100 forinttal lett olcsóbb lakásonként a szemétdíj. Összességében viszont mindössze 199
forint az éves csökkenés. Ennél is nagyobb gond azonban,
hogy a kötelező adatközlés, illetve annak 45 napig tartó kifüggesztése komoly terheket ró
a szövetkezetre. Három ember
120 munkaórában állította öszsze házanként az adatsorokat,
emellett, mivel ha a hirdetmény
45 napnál hamarabb eltűnik az
épületekből, komoly retorziókkal sújtják a szövetkezet dolgozóit és a közös képviselőket,
így gondoskodni kellett zárható hirdetőszekrényekről is, melyeket 480 ezer forintért kellett
legyártatnunk és felszereltetnünk a 63 lépcsőházunkba. A
rezsicsökkentés tavaly a Rózsa
lakásszövetkezetnek 376 ezer
forint megtakarítást jelentett...
Vas András

Földrajzóra a vízvári
fúrótorony tövében

Hatvan akácot
vágott ki egy
tolvajbanda

MOL A kőolajkutatók fúrótornyánál tartottak rendhagyó földrajzórát az iskolásoknak Vízváron.
Néhány éve kezdődött el az olajkutatás a térségben a Mol Zrt
megbízásából, és mára a próbafúrások eredményre vezettek. A
fúrást végző szakemberek a kőolajkutatás fontosságáról, a továbbtanulási, illetve munkalehetőségekről beszéltek a gyerekek-

LOPÁS A Bélavár közelében lévő
erdőrészből ismeretlen tettesek
hatvan akácfát vágtak ki és loptak el. A rendőrök eljutottak egy
helyi családhoz, ahol a házkutatás során feldarabolva megtalálták az ellopott fa egy részét. Kiderült az is, hogy a közelben lakó ismerősük szintén részt vett
a bűncselekmény elkövetésében. A tetteseket előállították.

Megújulnak a Dráva mente
oktatási intézményei

nek, s bemutatták a eszközeiket
is. A látogatók megismerkedhettek a fúrótoronnyal és a biztonsági berendezésekkel, a kutatók
mindennapjaival. Láthattak 2470
méter mélységből felhozott aljkőzetet, végignézhették a csőcserét... A különleges tanórát Farkas
Jánosné és Mózes József pedagógusok szervezték az iskola felsőtagozatosainak.
G. A.
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Diákok a fúrótoronynál. Különleges földrajzórát tartottak Vízváron

HIRDETÉS

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által indított DDOP
3.1.2/B-09-2f-2011-0002 azonosító számú pályázat keretében a
körzethez tartozó oktatási és nevelési intézmények teljes körű és
részben teljes körű felújítása és
akadálymentesítése valósul meg.
Greges Dávid projektmenedzser arról tájékoztatott: a munkálatok jelenleg közel 80 százalékos készültségben vannak, a
darányi iskola és a csokonyavisontai iskola felújítása rövidesen
befejeződik. A projekt segítségével eszközbeszerzés is történik,
melynek ötven százaléka már
megvalósult. A beszerzett eszközök túlnyomórészt a darányi iskola nagykonyhai berendezései,
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többek közt főzőüstök, sütők, és
mosogatógépek. A konyha üzeméhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési eljárások időben lezajlottak, így ezek az eszközök
már beépített berendezésként a
szeptemberi tanévkezdésre rendelkezésre álltak, biztosítva ezáltal az intézmény konyhájának
zavartalan működését, lehetővé
téve a tanulók étkeztetését.
A társulásról és a fejlesztésekről bővebb információt a http://
dkki.hu oldalon olvashatnak.
BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI
TÁRSULÁS
7555 CSOKONYAVISONTA,
SZÉCHENYI U. 3., 06-82-565-195
DRAVAMEN@ENTERNET.HU

PROGRAMAJÁNLÓ

O LVA S Ó I Ü Z E N E T E K
ÖSSZEFOGÁS. Dadus! Melyik csoportképre gondoltal? A titokzatos
bohócra, az álruhás Orbánra? Gé
INGYEN? Ha csökkentik a rezsit,
az sem jó, ha segítik a gyerekeket,
az sem jó, ha nem segítik az sem
jó. Van aki úgy fogalmazott az
előző kormányból: megszűnt az
ingyen leves!

FEBRUÁR 08., SZOMBAT

KAPOSVÁRON farsangi napok: 10

órától városrészek bormustrája, farsangi fánksütés, farsangi játszóház,
bábelőadás, gyermek táncház, hagyományőrző csoportok farsangi produkciói.
15.00 órakor: Farsangoló csoportok bevonulása (farsangi menet útja:
Bethlen tér–Zárda utca–Kossuth tér).
Vendégeink a Mohácsi Busók. Zselic
Tánccsoport télűzése, „Dorottya Kisasszony és Karnevál Herceg érkezése,
köszöntő, Dedaégetés és táncház a

Kossuth téren. 19.00–23.00 óráig: Somogy és Juhos Táncház
BUZSÁKON a Népművészeti Tájház
hétfő kivételével 9–17 óráig látogatható. XIX. századi parasztporta, berendezett tisztaszobával, füstöskonyhával,
valamint buzsáki hímzéseket, régi viseletet bemutató kiállítóhely.
BARCSON a Dráva Múzeumban Barcs

múltja és jelene címmel állandó kiállítás,
amely a város életét és kultúráját mutatja be a kezdeti időktől a közelmúltig.

KÁRTYÁS FIZETÉS. Kérdés: ha a
postán kártyával fizetek, akkor
az beszámít az ingyenes kp felvételbe? Laci
POFON. Egy pofon után már nem
érződik a simogatás!
VÍZÜGY. Az 5/2-es részszámlák
(január) vajon miért késnek? Vajon mennyibe is kerül 1 m3 víz,
amióta a számlák érthetőbbek
lettek? pecás

CSÖKÖLY. Tudatom a csökölyiekkel, hogy zöldség, sárgarépa lerakatunk meglopásának tekintetében árulkodó jelek mutatkoznak.
FENYEGETNEK. Végrehajtás, kilakoltatás vagy csak kótyavetye?
Engem fenyegetnek!
RUHAPÉNZ. Olvastam, hogy adóelkerülő családhoz került az olimpiai ruhapénz. A családi kassza
így rendben van.
SZOCIÁLIS FA. Érdekelne, hogyan
kaphat egy család két-háromszoros menyiségű fát, amikor egy
családban csak egy kaphat segélyt! Vagy nem oda van be jelentkezve ahol lakik? egy falusi
Várjuk üzeneteiket a 20/9689-444-es
normáldíjas számra. Ha véleményük van,
feldolgozásra érdemes témát ajánlanak,
akkor nyomják a mobilt!
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