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H^TÁRÉRTÉKÚjabb csaknem
egymilliáId forinttal támogat
ják a le8utóbbi Európai Uniós

KaPosvári Egyetem, Gázda5ágtudományi Kar
20í3. november 07-08.
Készits seját üzleti tervet!
Nevezz é5 nyerd meg a versenyl!
lnfók és jeLentkezés a Webotdaton,
www.bionomia.hü
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pályázatok somogyt települé-

^,,
Az építóipaóán jól

M€tört

a

iserl

hglyzet. Az elvég2ett munka utián

cfualapítási kedr^ az

idei háímdik ne8yedevben

üjbb mint kétezenel kev€sebb
alkozás műkiidött az or-

ví

szágban, mint az év kózepen.

A

műkód6 ceg€k

száíLinai

csökkenése nem problóma, étr

pen ellenkezóleg, stabilabb cég

szerkezetet is eredményezhet,
ha az aetképcsek, a foglalkoz,
tatni és stabil ájbevá€lt elérni
képesek eIősödnek, somogy a
tlendde| szemben haladók kö
zött ván,

növeküik

a cégszám,

somosóán kell a legtóbbel Mini

A szektori ismerő fonások

ezt
legkevésbc a gazda§ág enósödesevel ma8yanizzá\ és vétea

mmyüket i8azolni látszik

aZ

ffzet€sek
esüm somogyban kell leglöbis, hogy a ké§edelmes

bet

vámi

a

bevételrc, 30 napo!

pedig a fiz€tési hatíidők is
megyónkben a leghosszabbak.
Keleti JóZsei, a Bisnode cso

port country mana8ere el
mondta, a tóny]egesen társas

váltalkozásként múköd4 hitel€zhető cégek k&e 100 ezel

sek ivóüzének me8ll§ztíűsát,

a

fzetgégrc

alatt van, a többi cég kenyszer

hől jöii létfe, es€tleg proiekt
re alakult, nincs alkalnazott
ja vagy nem fo\tat olyáí te

véken}§óget, amihől fubevé
telt Mp€s elémi, é§ akkol még
nem említettük a gazdasá8i

trükkök miatt létrehozott vát

lalkozásokat, A rnai 5ó0 ezer
akúv vállalkoásbíl mindössze
120 ezer körüli foglalkoztat ieF
alibb e8y alkalnrazottak, és éd
el a bexéiele az á/i 20 millió fo
>2.orDAI

rintot.

Dóntőm az arnmónlum haladja meg az e8észségü8yi határértéket Bábonymegyer, Nagykofpíd és Felsőmo$olrid, va
lamint cölte es t€n8yeltóti
környékének vizében, szlőtős
8yörökben a nitrit okozhat po
tenciális kőze8észsegiigyt ve
szélyhelyzetet, míg Gyu8yon
az ammónium tartalom lépi
tű át]agosan 23 száza|ékkál a
határcrtéket, Ebben az évben
a mostani 9ó5 milliós Eu-forrással már me8hatadja a 3,ó
milliárdot a vízpmgramok üi,
mo8atá§a.

> 3.

oLDÁl

ME ctyE

r rönrÉ r

Mindent beismert:
fiatalkoni fiú
rabolt lhposváron

Arzén után ammóniumra mennek

liatal fiú
kitépt€ egy idós nó keáből a tás
káiát Kaposvámn. Az asszony

> Fobtatús az

BL]

Ncs

E

LE

HnrÁnÉnrÉxUiabb

xM ÉNY Egy

földre esett és súlyos s&iilést
szénvedett. A rcndőrök szombaton elfo8ták a 1Ó éves fiatalembelt, aki a bűncsetekmény elkiivet€sét eüsmelte. A táska, valamint a benne lévó tárgyal előke,
últek, csak a penz hián}'zotl

a

r

lfigrulladt
es étt€í€m

§en az ammónium mennyiségét kell csökkenteni, és pedig a
0,5 milligramos határ&ték alá,

oldalról

vízpm8ramok támogatásá-

hoz 10,20 százalékos önerőt
vállaltak az önkolmányza,

Egyebek között e$e Bábonymegyer 14ó millió, Gölie,Bússü és
Patalom 358 nillió, t2ngyeltó
ti és környéke 278 millióm, míg
Na8ykolpád és Felsőmocsolád
183 millió foíintot nyert nem
rcgiben uniós pályázaton,
Ebben az évben máI Három-

tok, térségek. Kénytelenek volt
nemcsak az uniós szabványok,
hanem a tóbb helyen me8jelenő
arzéntartalom miatt is. Ez a Iaj
tos kocsis és zacskósvíz Fojektek miatt milliáIdokat emésztett ínírföl, somogy egyébként
részint a természeti erőforrások-ra,

a

fa és tsakháza, Torvaj és Lül,
la, Kisgyalán és Fon4 Pálínajor, somogydöröc§ke és Bonynya, Andocs, Tabi és a kistér-

föIdre és a vízkincsre, a

fel§zín alatti gyógylizekre ala
pozza közetjövőjének fejle§ztési
stlaté8iáját,

§iófukon

ség nyolc települése, szentba
tázs é§ a sürján-völgye, Bar
csi és térsége,lnke, l,ábod, Ba
latonf€nyves, Écseny, Polány,
Mernye és Mernyeszentmiklós,
valamint Nagybelki és Mosdós
kapott fonást egeszséges vízre.

Az orszígos átlag feletti a ki
fogáso]ható ivóvízminóség me

Ki8yül]adt egy étterem
a siófokhoz tartozó Balaton
szabadlfürdőn, a 7-es út men
tén vasáínap, Egy 200 né8y
zetméteres alaptef üIetű ven
TUz

dég]átóegységben csaptak fet a
lángok. A túzoltók másfél óra
alatt fékezték meg a lángokat.
személyi sérülésn€m történt,
kél 8ázpalackot viszont kihoztak az épűletbót. U8y tudjuk,
iöbb mi]llós kár keletkezett az
éJteremben. ]\,liután elmentek
a tűzoltók, betévedt e8y v€n
dég, aki a károkat látva azért
megkéídezte, van e kiszolgá-

]ás.,,

A

1.

egymilliárdot nyertek egészsóges vízre a települések

.

gyénkben. Élsósorban a kémi,
ai komponensek, főkent az ar,
zén, a mangán, az ammónium
és a vas túlzott jelenléte okoz
gondot. Az arzéntalta]om miatt
az év elejétól Babócsán, Három
fán, Bakllázán, Patalomban é§
Pálmajorban kezdtek vizet osz
tani a lakosságnak; az olszág
300 településén hasonló a he]y

lz

zet.
ezt megelőző 2ol1,es
kormányrendeletben még Babócsa, Bolhó, Bő§zénfa, Három-

fa, Komlósd, Pata]om, Péterhi
da, Rinyaszentkirály, somogyaracs és Tamny szeíepelt a lite

rcnkénti 0,01 milligmm kon

A

Dél-Dunántúli lvóvízminó,

ség-javító Program mintegy ó0
somogyi települést érint. A ni|
ri|iana]om a 201les adatok

contrációjú arzéntartatmú víz
Lel eltátott tetepülések listáján.
A határértéket megialadó ar
zénkonceniráció növeli a bőr
és tüdőIák, valamini a vese és

hótyagrák kockázaiát, kis dózi
sokban, hosszas beviiel esetén

krónikus bet€ssé8ekct is okoz
hat, úgy mint a szív és kerin

alaprán Drávagárdonyban, Fo
nóban, Nágocson és Törókkop
pányban volt határérték fölöit,
de a vas és a mangán túlzott
jelenléte is jellenző. Mindez
zel együtt somo8y települése-

gé§i me8l}etegedósek, a perifé
riás és a közponii ide8rendszer in móg mindi8 egészségesebb
és ve- a víz, mint a déL és a kelet-ma,
Iendellenességei, a
gyarországi onzágrész egyes
sebetegségek, a cukorbetegség,
tegtöbb
telepúlé,
térségeiben. r Balassa Tamás
Somogyban a

íúj

ton érdekei mellett felemelni a szavát. lgy ityen lobbi
val talrán többre menne a Ba]aton régiÓ.,.
ÁMúGY MEc Balaton pal

ti állándó lakosként hatkan
megkérdezném: a befizetett
adóm feiében vajon milyen
beleszólási iogom van abba, hogy azt konkrétan mi

re költi a helyi önkormányi zat? Én scm vélolhatok,

csupJn szávalhalok, né8y
év€ntt.

Horuálelmi
elismetés
a cfuileknek
KlTúNTETÉ§EK El jsmerése
k€t adtak át a honvéd§égge]

együtimúködő civil

sze

zeteknek a Honvéde]mi

e

Ml

nisztóIiümban: Malétef Pál
Emlékérmet vehet€tt

át Toma
Ió7sef nyugállományú alez,
redes, Brutyó Lász]ó ny. zászlós emlékplakettct kápott,
mindketten a na8yatádi ó9,

harckocsi ezred nyugdíjas é§
baráti kór tagiai. A honvédeleméít kitüntető cím lIL fo
kozatát Bognár Györgynek,
a marcali bajtársi egyesület
tagjának ítéltékoda. Hajdú
László ny. tóIzszászlós emIékplakettet kapott, melyet a
honvéd vezérkar főnöke ado
mánvózott,
r Il. M,

