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MEGYEI KÖRKÉP
FELÜTÉS

Mint az atom!
DÁNIA ÚJ szélenergia-rekordot állított be: egy decemberi nap többet termelt, mint
az ország áramfogyasztása.
Tavaly a fogyasztás harmadát adták szélerőművek.

2014. FEBRUÁR 10., HÉTFŐ

Atomprojekt a szomszédságban

PAKS A somogyi vállalkozások a megrendelést, a katasztrófaelhárítók a feladatot látják

Helle Thorning-Schmidt még
szebb is Putyinnál. Egy perc
alatt meglett a száma: +45 33
92 33 00. (bt)

HÍRSÁV

Kézbesítik a választási
értesítőket
HÉTFŐN KEZDIK kézbesíteni az
érintett 8,1 millió választópolgárnak az áprilisi országgyűlési választásról szóló értesítőt. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményét legkésőbb február 17-éig
postázzák.
B. T.

Tíz véradás nyolc
somogyi településen
HÉTFŐTŐL SZOMBATIG tíz
helyszínen várják véradási
helyszínek az országos vérellátás akadálytalan működésének a támogatóit. Hétfőn
Marcaliban és Ságváron lesz
a művelődési házakban kitelepülés, kedden Nagyatádon,
Balatonföldváron és Kaposváron.
B. T.

Csatlakoztak
a könyvajándéknaphoz
CSATLAKOZOTT A nemzetközi
könyvajándéknaphoz a kaposvári Takáts Gyula megyei téka. A héten beiratkozó vagy
napijegyet váltó olvasó könyvet kap ajándékba.
B. T.

FORRÁS: KATASZTRÓFAVÉDELEM

ISMÉT NYÍLT napra hívta a pályaválasztás előtt álló fiatalokat a Kaposvári Egyetem
szombatra. A nagy kar bemutatása után az egyetem
2014/15-ös tanévben meghirdetett két új szakjáról is tájékoztatást kaptak az érdeklődők.
B. T.

FOTÓ: LANG RÓBERT

Két új szakról az
egyetemi nyílt napon
Intézkedési zónák nukleáris veszélyhelyzet esetén
Paksi
Atomerőmű

Megelőző
óvintézkedések zónája

Sürgős
óvintézkedések zónája

Élelmiszer-fogyasztási
korlátozások zónája
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30 km

300 km

Jövőnk energiája? A paksi atomerőművet bemutató guruló tárlatot eddig több száz településen látták. Évek óta járja az országot, de most vált igazán időszerűvé a tevékenysége

Folytatás az 1. oldalról
Társaságuk rendelkezik azzal
a szakmai tudással és műszaki
háttérrel, mely egy ilyen jellegű
munkához kell.
Pakson hegesztők, csőszerelők, lakatosok sokaságára lehet
majd szükség. Lakics László szerint az iszonyatos mennyiségű
betonozás, az alépítmény készítés számos jól felkészült szakembernek adhat munkát. Ennek persze szívó hatása lehet a
térségben: a kiemelt projektnél
nyilván átlagot meghaladó módon fizetik majd az alkalmazottakat, ezért reális esélye lehet annak, hogy a magasan képzett szakmunkások, technikusok egy része megpróbál majd
az atomerőművi építkezésnél elhelyezkedni. – Óriási lehetőség,
de kérdés, hogy ezt miként használják ki a helyi cégek – utalt a
atomerőmű-tervekre Budai Ferenc, az Iposz megyei elnöke. Kifejtette: szinte kizárólag a nagy,
megfelelő ellenőrzésen átesett
cégek kapcsolódhatnak a munkába, a kisebb társaságok legfeljebb beszállítóként, alvállalkozóként nyerhetnek el bizonyos feladatokat.

Budai szerint egy-két somogyi
vállalat bekapcsolódhat a paksi atomerőmű bővítésbe. Az ügy
kapcsán kerestük Tallián Attilát,
a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezető igazgatóját. Ismert: a dél-so-

mogyi cég korábban szíriai erőműhöz hűtőtorony-alkatrészeket
gyártott. A külföldön tartózkodó
Tallián kiemelte: szén-, gáz-, illetve úgynevezett vegyes ciklusú erőműhöz már gyártottak be-

rendezést, atomerőműhöz még
nem. Különleges feltételeket kell
teljesíteni egy ilyen projektnél,
ha lehetőség nyílna rá, részt szeretnének venni a paksi munkálatokban.

Nukleárisbaleset-elhárítás uniós támogatással

Sugárzásfigyelés

– AZ atomenergia békés célokra

A LÉGKÖRBEN található sugárzó anyagok terjedésének követésére épült ki hazánkban az
országos sugárzásfigyelő rendszer. Melynek legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat. Ezeket a
szabad téren álló állomásokat
olyan műszerekkel szerelték
fel, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzást: az
óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. A mért értékek egy központi adatgyűjtőbe kerülnek, ahol folyamatosan figyelik az állomásokról
beérkező jeleket.
– HA valamely esemény hatására a dózisteljesítmény jelentősen megnő, akkor azonnal
megkezdik a kivizsgálást vagy
– ha szükséges – a megfelelő
óvintézkedések elrendelését –
közölte a kataszrófavédelem.

való felhasználása során bekövetkező radiológiai vagy nukleáris események elhárítására való
felkészülésről, a bekövetkezett
esemény következményeinek
csökkentéséről és megszüntetéséről az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer gondoskodik – tájékoztatott a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság.
Közölték: a helyi és országos
szintű sugárzási helyzetértékelés
és a hiteles tájékoztatás érdekében az Európai Unió támogatásával kifejlesztett on-line nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási
döntéstámogató rendszert működtetnek.
– JELENTŐS, telephelyen kívüli
szennyeződést vagy sugárterhelést eredményező veszélyhelyzet
esetében a tervezés szintje a létesítménytől való távolság függvé-

nyében változik – derült ki a katasztrófavédelem közleményéből.
Megtudtuk: Somogy teljes területe az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónájában (ÉÓZ) esik, amelyen belül
szükségessé válhat a lakosság
élelmiszer-fogyasztásának korlátozása, a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozó
ipar ellenőrzése, tevékenységük
szükség szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve korlátozása. A védekezés alapvetően a helyi termelésű élelmiszerek fogyasztásának előre megtervezett
korlátozását jelenti.
A LAKOSSÁG esetleges áttelepítése, az élelmiszerkorlátozás és a
mezőgazdasági termelésben foganatosítandó korlátozások elrendelése a környezeti ellenőrzésen és az élelmiszerminták elemzésén alapszik."

– Szerintem szükség van a
Paksi Atomerőmű fejlesztésére,
nagyon jó döntésnek tartom a
határozatot – hangsúlyozta Bödő Imre, a Magyar Gyáriparosok
Szövetségének somogyi elnöke.
– Ennek két oka van: egyrészt
tiszta az atomenergia, másrészt
radikálisan csökkentheti az ország energia-függőségét.
A paksi projekt bármelyik szakaszában kizárólag olyan társaságok vehetnek részt, akik magas szintű technológiával rendelkeznek. Bödő meghívásos,
nyílt versenyre számít a beruházás kapcsán, s osztja a szakmai
álláspontot, miszerint megyénkből akár 3-5 cég kaphat szerepet a kivitelezésnél. Kérdeztük,
ám a szakmai szervezet vezetője
egyetlen társaságot sem kívánt
megnevezni. Harsányi Miklós

GYORSSZAVAZÁS
Ön szerint jól döntöttek a
képviselők Paks bővítéséről?
Szavazzon hírportálunkon
ma 16 óráig:

SONLINE.hu
A szavazás eredményét

holnapi számunkban közöljük.

HIRDETÉS

O LVA S Ó I Ü Z E N E T E K
NAGYATÁD. Mint kiderült a panzió felújításáról azért vonultak el
a munkások, mert nem kaptak
fizetést. Talán kérni kellene az
ügy megoldásához annak a képviselőnek a segítségét, aki önzetlenül segített a pályázati összeg
elnyerésénél. Áldás,békesség!
Mágus
NAV. Nagy dicsőség a NAV-nak,
hogy Somogyban sanyargatják
leginkabb a zembereket. No és a
bankok? A keservesen megkeresett pénznek mindegy, hogy ki
rabolja el. (megkopasztott)

A FIDESZ
(CÖF) és az MSZP a másik hiteltelenségével kampányol hiteles
arcok és program híján.
PLAKÁTHÁBORÚ.

Csak nem Waterloonal vívja vezénylő tábornokunk
a rezsicsökkentés elleni brüszszeli támadas visszaverését?
Öltözzön rétegesen, mert ráfázik (Hofi Géza után szabadon).
Csoknyai
TÁMADÁS?
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IMÁDSÁG MELLÉ. Az alábbi történetet még gyermekkoromban
Nagyanyámtól hallottam. Az
eset a szántódi plébánosról
szól, aki híveivel átevezett a Tihanyi Apátsághoz. Visszafele
kitört a vihar, a csónakok felborultak, a várakozó hozzátartozók jajveszékeltek a parton.
Egyszer csak feltűnt a habokban a plébános, aki egyedül menekült meg. „Csoda-csoda” kiabáltak az emberek és megkérdezték ez hogy sikerült. „Hit és
imádság kérdése” volt a válasz,
én Istenben bízva, végig imádkoztam. Elcsendesült a nép,
csak egy fiatalember mert megszólalni: valami itt nincs rendben Plébános Úr, mert az én
nagyanyám is odaveszett, pedig
az reggeltől estig csak imádkozott. „Ja fiam, imádkozás közben én úsztam is” volt a válasz.
Kalmár Sándor, Kaposvár
Várjuk üzeneteiket a 20/9689-444-es
normáldíjas számra. Ha véleményük van,
feldolgozásra érdemes témát ajánlanak,
akkor nyomják a mobilt!

Közoktatási
esélyegyenlőség
a Dráva mentén
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KAPOSVÁRON Életmódklub - Hitből

vagy hagyomány alapján? 18 órakor
az Együd Árpád Kulturális Központban.
FEBRUÁR 11., KEDD 15:00

MARCALIBAN 15 órakor Diabetes
Klub előadása a marcali Kulturális Korzóban.
A Marcali Múzeum (T: 85/510-520)
időszaki, illetve állandó kiállításai.
Nyitva: hétfőtől péntekig 10-18 óráig,
szombaton 14-18 óráig.
BALATONLELLÉN az Afrika Múzeumban (Kossuth L. u. 2.) afrikai trófea- és
folklórkiállítás, gróf Somssich Pongrácz
és Soltész István gyűjteménye; nyitva
munkanapokon 9-16 óráig. A Kapoli

Múzeum és Galériában (Kossuth L. u.
35.) id. és ifj. Kapoli Antal somogyi pásztorfaragók és Ligeti Miklós szobrászművész állandó kiállítása.
BARCSON a Dráva Múzeumban Barcs

múltja és jelene címmel állandó kiállítás, amely a város életét és kultúráját
mutatja be a kezdeti időktől a közelmúltig.
KAPOSVÁRON a Vaszary Emlékházban
Vaszary János állandó emlékkiállítása
előzetes bejelentkezéssel (T.: 82/512228) várja az érdeklődőket. A megyei
múzeumban (Kaposvár, Fő u. 10.) Természeti örökségünk címmel természettudományi kiállítás, valamint Rippl-Rónai
Ödön gyűjteménye március 31-ig hétfő

kivételével naponta 10-től 15 órig látogatható. A Róma-hegyen (T.: 82/422144) Rippl-Rónai Emlékmúzeum.
NAGYATÁDON Haditechnikai park:
ágyúk, harci járművek, repülőgépek,
kézi fegyverek, felszerelések és egyenruhák (Széchenyi tér); vasárnap 14-18
óráig látogatható, illetve más időpontban előzetes bejelentkezés alapján a
82/351-962-es, a 30/444-5339-es,
valamint a 30/987-4899-es telefonszámokon. A városi múzeumban (Széchenyi tér 2.) helytörténeti kiállítás;
nyitva: keddtől péntekig 9-12-ig és 1317-ig, szombaton 14-17-ig.
BUZSÁKON a Népművészeti Tájház
hétfő kivételével 9-17 óráig.

Integrált kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése az LHH-33 kistérségekben
– a pályázati projekt előkészítése mintegy hat évvel ezelőtt kezdődött
– a megítélt támogatás összege:
491 223 420 Ft
– 3 iskola, három óvoda és egy
könyvtár felújítása valósul meg
– új tornaterem Csokonyavisontán, akár községi rendezvényekre is
– a korszerűtlen fűtések cseréje
(75%-ban megújuló energiaforrásra támaszkodnak).
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
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