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Víz alatt családok élete munkája

HÍRSÁV

Újdonságokról értesültek
a völgységi polgárőrök

Áttört a gát, reménytelenül küzdenek a csikóstõttõsiek az árral

Ismeretfrissítõ továbbképzésen vettek részt a
völgységi település vonzáskörzetéhez tartozó települések polgárõrei a napokban.
A bonyhádi rendõrkapitányságon megtartott tréningen
egyebek mellett a szabálysértési értékhatárok változásairól tájékoztatták a
mintegy 100 megjelent polgárõrt a rendõrség munkatársai. (vb)

HARC

Férfinapot tartott
a civil szervezet

Hétfõ délután négy óra után tíz
perccel elrendelte annak a körülbelül ötven embernek a kitelepítését Pintér Szilárd, Csikóstõttõs
polgármestere, akiknek Petõfi utcai otthonai az áradó víz miatt veszélyben voltak. Éppen idõben,
mivel nem sokkal késõbb, öt órakor a gát átszakadt, és a víz elöntötte a házakat. – Az emberek
többsége rokonoknál húzta meg
magát, hatan pedig az iskola épületében kaptak szállást. Ellátásukról az önkormányzat gondoskodik. – A gáton dolgozó közel
száz ember életét is veszélyben
éreztem. A kitelepítést alig fél óra
alatt megoldottuk – mondta. A
Hábi csatorna medrébõl kilépõ
víztömeg elárasztotta a falu melletti kaszálót és szántóföldet, a víz
egy méteres magasságban hömpölygött a falu felé. Vasárnap este elkezdték a falubeliek a védekezést, a településre vezetõ út
mellett közel tízezer homokzsákot használtak fel. Hétfõ délelõtt
már látszott a fáradtság mindenki arcán, a polgármesterén is, aki
fel-alá járt a faluban, homokot
rendelt, szivattyúkért könyörgött.
Közben az emberek fáradhatatlanul töltötték, pakolták a zsákokat. Néhányan fotóztak, fõleg fiatalok. Nem láttak még ilyesmit.
Forgács Károly, egy idõsebb
tõttõsi férfi azonban még emlékszik arra az idõre, amikor ugyanígy kiöntött a csatorna. Mint
mondta, akkor még kévékbe rakták a búzát, olyan harminc évvel
ezelõtt talán. – Félelmetes látvány
volt, ahogy mindent vitt a víz,
úsztak a kévék a hömpölygõ áradat tetején – mondta. Egy asszony
háza ajtajából nézte, ahogyan a
szakadó esõben, s viharos szélben egyre közeledik a háza felé a
víz. De már akkor érkezett is a
homok, s a kertet a kocsibejárótól
elválasztó kerítés tövébe elkezdték építeni az emberek a gátat.
Ám estére kiderült, nem bírnak
az elemekkel. Pintér Szilárd polgármester tegnap kérdésünkre
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Csikóstõttõs egy része víz
alatt van. Hatan átmenetileg az iskola tornatermében kénytelenek meghúzni magukat. Az utóbbi napok idõjárása a kistérség többi települését
sem kímélte.

A Nagyszokolyi Nyugdíjas Egyesület május 15-én tartotta a férfinapot.
A klub nõtagjai ez alkalomból mûsorral és ajándékokkal
lepték meg a civil szervezet
férfi tagjait. A közösen elfogyasztott ebédet követõen
késõ estig tartó zenés táncmulattság zárta a napot
– tájékoztatott Nagy Károlyné egyesületi elnök. (vb)

NAGYSZOKOLY

Hasznosnak értékelték
a falugondnok munkáját
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NAGYSZÉKELY Testületi ülésen tárgyalták a falugondnoki szolgálat elmúlt idõszakban végzett munkáját.
Megállapították, hogy Gazsó
János, aki közel 10 éve látja
el a feladatot, közmegelégedésre végzi munkáját. Feladata sokrétû: az idõs, beteg
embereknek gyógyszert,
ebédet szállít, orvoshoz viszi õket, segít a bevásárlásban – tudtuk meg Várkonyi
Zoltán polgármestertõl. (vl)

Várkonyi Zoltán polgármester
TISZTELT OLVASÓINK!

A lap előfizetésével, kézbesítésével kapcsolatos kérdéseikkel,
problémáikkal keressék
Dombóvár ügynökségvezetőjét:
Lösch Ferenc
20/969-20-15

Továbbiak a TEOL.hu hírportálon
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Rácz Tibor

Vasárnap este elkezdték a falubeliek a védekezést, a településre vezetõ út mellett közel tízezer homokzsákot használtak fel, de hiába

elmondta, az utcát vízi jármûvekkel sem lehet megközelíteni a
sodrás miatt, így továbbra is le
van zárva a faluba Kaposszekcsõrõl bevezetõ út. Csak kerülõvel, Mágocs irányából lehet bejutni a településre. Így oldják meg a
boltok ellátását és az ételszállítást is. Mint mondta, az idõjárás
egyelõre nem változott, továbbra
is esik az esõ, így egyelõre nem
tudni, meddig marad a jelenlegi
vízállás. A hétfõ esti tetõzés óta
ugyan mintegy 15 centimétert
apadt, de tovább nem csökkent.
Egyelõre nem akar belemenni
semmiféle jóslatba arról, hogy
körülbelül mikor költözhetnek be
a Petõfi utca lakói házaikba. A
károkat is csak azt követõen lehet felmérni, ha már a házakból
a vizet kiszivattyúzták. Kiemelte, õ is, ahogyan a település lakói is hálásak azoknak a civil
és szakembereknek, akik segítséget nyújtottak Csikóstõttõsnek a
bajban.
Nemcsak ennek az egy falunak okozott problémát az elmúlt

napok idõjárása. Szabó Jenõ, a
dombóvári tûzoltóság parancsnoka kérdésünkre elmondta, három napja folyamatosan riasztják õket, az egész kistérség terü-

letén dolgoznak, pincékbõl vizet
szivattyúznak, kidõlt fákat takarítanak el, de emellett Baranya
és Somogy megyékbe is besegítettek a kollégáknak.

A vonatok helyett buszok járnak
IMRE LÁSZLÓNÉ, a MÁV területi

kommunikációs vezetõje kérdésünkre elmondta, újra közlekednek a vonatok a Budapest–Pécs vonalon Sásd és
Vásárosdombó között, azonban
a Dombóvár–Bátaszék vonalon
Dombóvár és Máza-Szászvár
között, valamint a 30-as vonalon Székesfehérvár és Balatonszentgyörgy között továbbra is
vonatpótló autóbuszok járnak.
A Dombóvár–Gyékényes vonalon Taszár és Kaposvár között
fokozott biztonsági elõírások
szerint járnak a szerelvények.
TÖBB NAGYKANIZSÁRÓL Budapestre, illetve onnan vissza közlekedõ vonat kimarad. A Bala-

ton déli részén járó nemzetközi
vonatok kerülõ úton, Dombóváron át, több gyorsvonat pedig
Tapolcán át közlekedik.
A RENDKÍVÜLI helyzet miatt ma
éjfélig IC pót- és helyjegy nélkül
lehet igénybe venni a Dunántúlon, illetve a Budapest–Miskolc
vonalon közlekedõ InterCityket.
Az aktuális közlekedésrõl a
www.mav.hu weboldalon, valamint a MÁV DIREKT 06-40-4949-49-es telefonszámán lehet
érdeklõdni. Hozzátette, törekszenek a pályák helyreállítására, azonban azt egyelõre nem
tudta megmondani, mikorra
áll vissza a régi rend a vonat
közlekedésben.

Rácz Róbert, Nak polgármestere beszámolt róla, településükön
öt házban okozott károkat a
domboldalról lezúduló, nagy tömegû csapadékvíz. Egy családnak ki kellett költözni vályogházából, õk a faluban élõ rokonoknál
leltek menedékre. Emellett három
család az önkormányzattól anyagi segítséget kért a károk helyreállítására, családonként legfeljebb
százezer forintot tud erre a célra
fordítani az önkormányzat.
Récsei Gábor, Szakcs polgármestere tájékoztatása szerint a
községben eddig inkább a viharos szél okozta a gondokat, a víz
egyelõre a patak medrében gyûlik. – Lassan megtelik, s ha így
esik továbbra is, meggyûlik vele
a bajunk – mondta a polgármester. Hozzátette, a folyamatos és
intenzív esõzés miatt azonban
több tömésház falai eláztak, az
ingatlanok megsérültek. Egy
házból a családot is ki kellett költöztetni, mert az épület egyik fala beomlott, de õk a szülõknél
menedéket találtak.

Fémhulladék-feldolgozás új telephelyen Kaposszekcsőn
A beruházást tavaly áprilisban kezdte meg a cég, elsõsorban helyi vállalkozók igénybevételével

A FÉMKER Fémkereskedelmi és
Másodlagos Anyagokat hasznosító Kft. 9027 Gyõr, Hûtõház u. 6.
Dombóváron 2004-ben nyitott telephelyet bérelt ingatlanon. A telephellyel kapcsolatos üzleti elvárásaink teljesültek, jól mûködõ
fémhulladékokat begyûjtõ és feldolgozót üzemeltetünk. A régi telep bérleti szerzõdése 2009. évben lejárt . A gazdasági térségben az üzleti pozíciónk erõs, a
mûködéshez a recesszió ellenére
is szükséges anyagmennyiség
rendelkezésre áll. Ezek figyelembevételével döntöttünk a régi telephelytõl nem messze, a
Kaposszekcsõi Ipari Parkban az
új megépítésérõl. Ennek értelmében 17 783 négyzetméter Gip
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övezeti besorolású építési telket
vásároltunk az Ipari park területén. Nevezetten a Kaposszekcsõ
552/11 helyrajzi számú ingatlant. A területen Társaságunk
hulladékgyûjtõ és feldolgozó telephely kialakítására vállalkozott, a jelenleg érvényben lévõ
környezetvédelmi elõírásoknak
megfelelõ kivitelben. A megvalósításhoz az Új Magyarország fejlesztési terv keretén belül a GOP
- 2.1.1 - 09/B jelû pályázaton vettünk részt, és a GOP - 2.1.1 - 09/B
- 0027 számon kedvezményezettként eredményesen szerepeltünk. A projekt, így az Európai
Unió támogatásával, Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

Ennek értelmében az Európai
Unió és a Magyar állam által
nyújtott támogatás összege, a beruházási összeg 50 százaléka, azaz 118 422 160 Ft.
A beruházást a sikeres pályázatot követõen 2009. április 16-

án kezdtük meg, elsõsorban helyi vállalkozók igénybevételével,
mind a tervezés, mind pedig a
kivitelezés során.
A telephelyen a hulladékfeldolgozást elõsegítendõ 788,15
négyzetméteres raktárcsarno-
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A FÉMKER Kft. új kaposszekcsõi telephelye uniós forrásból jön létre

kot, 30,65 négyzetméteres veszélyes hulladék tárolót alakítottunk ki, az elõírásoknak megfelelõ öltözõvel, szociális helyiségekkel, irodákkal és a mûködéshez szükséges mérlegházzal, a
hozzá tartozó 60 tonna teherbírású hídmérleggel.
A területen létrejött 14 gépkocsi parkoló, illetve a beérkezett-,
és a feldolgozott hulladék tárolását elõsegítõ több tároló hely, valamint 5300 m2 betonozott felület. Innen a csapadékvizet a Déldunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség vízjogi engedélyében foglaltak szerint, olajfogó
mûtárgyon keresztül vezetjük el.
Az építési beruházást követõen

(2009. október) kezdtük meg a
technológiai fejlesztést, valamint
az MSZ EN ISO 9001:2009 és az
MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti integrált minõségés környezetirányítási rendszer
bevezetését. A technológiai fejlesztés során többek között, rakodógép, korszerû Epsilon daruval
ellátott konténerek, tároló és szállítókonténerek mellett a kor szellemének megfelelõ bálázó gép vásárlására kerül sor.
A minõségjavítás érdekében anyaganalizáló és sugárzás
mérõ berendezés beszerzésére
is sort kerítünk. A telephely-kialakítás végsõ határidejének
2010. év I. félév végét jelöltük
meg célként.
▲
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