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Hétsaázan csatlakoztak
a hálózatra
l{ÁPo§sz!RDAllEIYEN §ÁN
,osot'l és szentbalázson ki-
ópült a §Zennyvíz.csatolna
hálózat, a lóbb min( 800 mil-
lió fo.intos berüházás záró
projektjét szerdán tartották,
A bálózatra több mint 700
an G,rllakozlak, rH \4

szedd magad
a sremetet!

nöki kamara taqja szerint aZ
országban kétmillió embefl
érinthet aZ aller8ia. l'ontos a
parla8fű elleni Védekezés, s
mint minden 8yom, más növé-
nyikulltirákat is károsíthat ha
nagylá me8nő lápanyagot von
el, s árnyékot Vel { kisebb nö
vényekre,

- A na8} üzernekb€n bevált
technológiát alkalrnaznak a
szakemlx]ft,k, a hatásos gyom-
iííj s/RrúI)ól bősq(:s { vri]lls7
lók lno llr, 

^ 
kislOunclők

is beszerezhetik azokat a készít
ményekel, amel}€k hatékonyak
á parlagfű ellen,

Dupla büntetés
- E^valakinek a területét bená-
íiE növén yédekri bíísíiEgnl
kell szálnolnia. Ez 15 ezertőI
ölmiIió íorintig terjedhet. A pn],
lag|únél ninLs |elszalítós |éde
kczésre, a hÍ^ilgot az1nnal ki
\:lll)i!k \ hu u ll!,iilúl4 köai,
d.kú félh)k zas sl)l,ú!l vncst
íik, akkor ennek a költségét is a
íijldhasználó lag (!. inqatlan,

Könyezettudatoun
Folllos, HoGy minda államy)L
8(lr íelbmerje ea az a|erEén
Eyamnófúlft kjzljlt u sztlktál
ca. A fulílL konsaity az új Linv,
rekk beíqüűsám foglkanyaü,
*il a NüEeti ÉIelnisrc
llilt(,l,ilnltsl'ui I li! tll Il 1ó0 11líd
lúnu iskoalu, 2l] c.!.r pekldty
tXIn litaltí! eLa Pa aúű kisokos
íoglauioztaló íüzetet, nnely a kól,
ryr zeft ala lo §l úgm nevel,

letve vcgyszeres kezctéssei is
dvé8ezhetó, A fontos hatáIidő]
mind€n évjúnius 30 ig meDt€
síteni k€ll a terűleteket. Ezután
ha pa agfűvel lbftórött talái
nak, hatósá8i eliárás indul. B€l
terüleJen a icgyző, kültérüle,
ten a fóldhivatal munkatár§ai
végzik a felderitést, s a növény-
és talajvédelmi igaZsatósá8 fel
ügy€lói járnak el,

Az ell€nőrzé§ek iú|ius elsa
jl,tlttin in(lulnllk, § ll li8yoki8
va8y októbtt vé8éig iartana{,
somogyban a, idén is tervez
nek légi felderitést.

l Harsányi Miklós

2014 M^]l]!i lr, (],L,lölilöl1

egészsegház beruháássii ezek
a számtík nem hozhatók össze,
fti88ésbe. Á biró9ág megállapi
iotta: az eljáiG tárgyát kép€ró
beíülüizások megvalóslllta\ a
berütlizások minimális hánya
űt tctte ki a wlótltul számlik
fdlhasznáása. 

^ 

jogeÉs ílólüél
horó tórvényszók sz€rint Pollík
Tibor (selekedele 

'olyan csekély
fokban veszély€s a ár§adalom_
ra, hogy a töNény sze.rinti legki,
sebh búDterél }iszaDása is szü k
ségtelen, a megrovás iDdokolt és
megalapozott,"

Azádándj képviselijh nPm ad
iJkfdl, Lx\ fudiu l. ütiik a]dfi-
sával újabb kezd€nényez€st küt
denek a törvón}§zekre, mel1
úgy véük lehctetl€n, ho8v ami
kor egy faluvezetőt a tisztségével
összef iiggésb€n mara§ztalnak
et, aklor áz ,,elrnéletileg nyilvá,
nos'] nem titkositott bírósági íé
letet sem á nlh,ánosság nem is,
merheti meq, sem a pol8ármes-
terrel együtt dol8ozó képvjseióilc

ME C1YE I KÖRKÉ P
déko; idóiárás a kultúrnövéni€k
csetéb€n sogít az alapkez€lés€s

a föIdhasználó a parlagfű vi
rá8zását kölet€s m.8akadá

^ 
k,lPosvÁRl Egyet€m Hall

8atói onkormányzatai szer,
dára s2emétszedést hirdei
l(jk. A s7e(d magad a sze
nrótet| €lncvczésű ák(:iíí kc
relében megtisztitották az
egyetem környékét, illclve
i8yekczt€k Iáirányitani a ri
gyelmet a környc7ottuíla
to§sí{ra is a tislta, szl,mét
mcDkjs kijrny(]/ct lbnlossá
gála r M. K

Virágpompában
a b€lváíOs
K^PosVÁRoN l1dzÉL ]00 ezer
daMtJ viráApalántát ültet

világ, begónia és petúnia is
n€k kia napokban, Bársony

díszíti az ut.ákat, s s7ámos
villá nyoszlopla muskát lit he

Törtek a rakósbotok
a csatorna partián
PEcAsol( Nemcsak egyírással
na me8 azokkal a fránya halók
kal ., hanem a kiadós ZllhéváI
és aZ orkánsZerű széllei is meg
kü/dőttek Balatonúilákon a há
rom lorflulós veterán o$zá8os
bajnok§ág zárónapján á p€cá
sok, [k kor alig volt kapás a $a
torná]], de több értékes ra kósiút
is amelynek a2 esó és a szél
ale8na8yobbel|.nsé€e eltört,

Áz 50 59 év€seknél, a ,,csi-
kóknál" (8 induló) sermann
Llszló győzött 158,2 kg), Papp
lóZ§ef (43,1 kg) és Monori lstván
(35,1 kg) €lótt, A ó0 é\,en telü
tieknél (22 induló) Zsíros And
rás többet fo8ol1(3ó,8 kg), njnt
czakó Iáno§ (33,9 kg), a slek
lorhe]yezósek alapján az utóbl)i
lettabainok;aharmadik széná,
si Balázs (32,4 kg). r Fen}ó (;.

VENDEGLATAS Harininckét szá
zalékkal nőtt a luristák lzáma
2013 bán Kaposváron az elóző
évihe7 képest. 

^zért, 
hogy cz a

tendencia folytalódjon, szeldán
ös§zeüllek a türisztjkában jár
la5 szakemberek a vtil,osháZán,

srta Károly poIAárm€ster
szelint a turizmüs nkah.
l_veket ter€mthet, ha nó a ven
dégíorgalom, A l!íis7tik.i

szakemberek s2erint segítené
a munkájükat a b€lvárosban
egy áutóbüsz parkoló m€gépíté
se, a rendezvényck és a kiállí
ióhelyek nyitva tartá§ának ösz
szehangolása, Ámminden-
nek aZ alapja az egyiittműkö,
dés kcll legyen mondla Bocs
ka Ágn€s a (aposvári 'lbu n

. Márkus X

Tudzmus: együttműködést
sür§etnek a szakemberek

l Fónaj Imre

ilincs közínk hozzá?

\Pznel kl, .Ii, Nl,

$.ilir- t '',{.ll,';;;ill_ ,+s_,,,"

ÉLKERúIó. Na{yon relnlrlffi, eh
ben a |aflílncnli ciklusfuh vég
re el uíljúk inkizni a somag/i
kép|,is?Lők, hogj Kaposvár és

ug/anís u 81 éves Csontos ]únos
n4 aki eglkor óvollovezető falt,
eűre semmü,ől nem ta:lotí.
NagFzeúen sn,vezte mlg íi)

^z ^D^Nbl 

íjgy pikantéiáia,
hw anno heui Mwiselők ffi-
éka íeljelenésl a polgliímes-
ter ellen, ebből lct| a pel, mtly
tlek ftébtét mast épwn a kép
yiselő tesület nem ismelheti
líwg El anán eldónEni se
tudjók hog/,mit érlemelien,
szeíkük Ponák Tibqr, aki az
általa közátelt tájék1zlitó sze
nü ,íőbenjóró' búnókcl nli{
ha kjreEtt el. De elűl né8 n".
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