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Bevezető
Köszöntöm Hallgatóinkat! Magazinműsorunkban a térség fontos híreit,
érdekességeit szedtük csokorba, olyan közismert, közkedvelt embereket
megszólaltatva, akik egy - egy témában személyesen érdekeltek, így
elsőkézből, hitelesen tudják átadni tapasztalataikat, észrevételeiket. Ma is,
ahogy minden vasárnap 9 órától 11 óráig számítunk figyelmükre itt a 105,1es hullámhosszon. Műsorunkat egy rövid hírösszefoglalóval kezdjük,
melyben megemlítünk számos a héten történt, megyét és térséget érintő
fontos eseményt. Vendégünk a mai napon dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei
Önkormányzat elnöke, Gebhardt Csaba énekes, és Márkus István és
Csillag Balázs, a Borvidék félmaraton főszervezői lesznek.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió életében fontos eseményekről
számoltunk be önöknek, érintetve számos a megyét és térséget érintő
fontos hírt. Reméljük, bennünket hallgatva kellemesen telt ez a két óra.
Várjuk érdeklődésüket, témajavaslataikat! Írják meg, mondják el, miről-kiről
hallanának szívesen! Címünk: 7100-Szekszárd, Wesselényi utca 16., a
444-444-en hívhatnak bennünket, sms-boxunk száma: 0630/900-44-44, az
elektronikus leveleket pedig a szerk@radioantritt.hu-ra küldhetik. Köszönjük
vendégeinknek, dr. Puskás Imrének, a Tolna Megyei Önkormányzat
elnökének, Gebhardt Csaba énekesnek, és Márkus Istvánnak és Csillag
Balázsnak, a Borvidék Félmaraton főszervezőinek, hogy elfogadták
meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink figyelmét. Magazinműsorunkkal
legközelebb jövő vasárnap 9 órától jelentkezünk. Magazinműsorunk a
Médiatanács támogatásával készült.
Még nincs vészhelyzet a kórházakban
Teszik a dolgukat az orvosok, a kórházi szakdolgozók és a többi
alkalmazott is, ám eközben nem tudni miként alakul a nyugdíjkorhatárt
betöltő közalkalmazottak sorsa, majd július elsejétől a továbbdolgozók
javadalmazása - írja a teol.hu internetes hírportál.
A Tolna megyében működő kórházak helyzete igencsak különböző, de

egyikben sincs vészhelyzet.
A szekszárdi Balassa János kórház főigazgató főorvosa, dr. Muth Lajos
elmondta, hogy náluk a rendeletben érintett közalkalmazott orvosok 11
százaléka nyugdíjas korú, tizenheten a nyugdíjuk mellett dolgoznak, köztük
osztályvezető főorvosok. A közreműködő orvosok, vagy vállalkozási
formában, vagy megbízási szerződéssel végzik a munkájukat, nem is
mindenki napi nyolc órában. Köztük is vannak nyugdíjasok, de rájuk nem
vonatkozik a szabály, hiszen nem közalkalmazottak.
A kórházban valamint a rendelőintézetben dolgozó összes orvos 23
százaléka a nyugdíjas korú. A 850, döntő többségében közalkalmazott
szakdolgozó közül azonban csak tizenketten tartoznak ebbe a kategóriába,
huszonhárman szerződéses szakdolgozók, valamennyi nyugdíjas. A
mintegy 500 további alkalmazott közül harmincketten nyugdíjas korúak.
A
főigazgató
bízik
a
kormányzati
ígéretben,
miszerint
a
továbbfoglalkoztatás adminisztrációjához is kapnak segítséget. A
továbbfoglalkoztatás engedélyezése megoldhatja azt a problémát, hogy
nyugdíjba vonuló státuszát nem lehet betölteni, különben előállhatna az a
helyzet, hogy osztályok vezető nélkül maradnak. Ráadásul a kórházaknak
előírják, hogy egy-egy osztályon minimálisan hány orvost, szakdolgozót kell
alkalmazni.
A feladat ellátása pillanatnyilag biztosítható, mondta dr. Muth Lajos, de ha
egy-egy szakterületről egy, két vagy három orvos kiesne, az már gondot
okozna az ellátásban. Törekednek a fiatalításra, de néhány év múlva abból
is gond lehet, hogy egyes orvosi szakmákban nincs utánpótlás. Bíznak
abban az ígéretben is, hogy a kieső nyugdíj összegét kompenzálandó bért
megkapja a kórház, mert kigazdálkodni nem tudnák.
Pozitív tapasztalat a biokazánról
Kedvező tapasztalatokat szereztek a tolnai Aprajafalva óvodában - az
elmúlt télen próbaüzemben működtetett - biokazánnal kapcsolatban.
A tesztüzem célja az volt, hogy a város intézményeinek fűtésére egy
alternatív és gazdaságosabb megoldást találjanak. A próbaüzem során 4050%-os költségmegtakarítást tapasztaltak, még úgy is, hogy a
fűtésrendszeren nem végezték el a teljes körű átalakítást.
A kedvező tapasztalatok alapján a tolnai önkormányzat pályázott a megyei
munkaügyi központhoz, és 11,7 millió forintot nyert faaprítékkal működő
biokazán vásárlására, apríték daráló gép beszerzésére, a tervek
elkészítésére és két álláskereső – a kazánprogramban történő – egy éves

közfoglalkoztatására.
A következő lépés az óvoda fűtéskorszerűsítését megvalósító kivitelező
kiválasztása, ez várhatóan meghívásos pályázat útján történik majd.
A tervezettnél gyorsabban halad a medinai NATO-lokátor építése
A tervezettnél gyorsabban halad a 3D radarállomás építése Medinán –
tájékoztatta a Tolnai Népújságot a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya.
Jelen állás szerint semmi nem veszélyezteti a létesítmény 2014. január végi
átadását. A medinai 3D radarállomás a magyar légteret ellenőrző rendszer
harmadik eleme lesz, a másik két háromdimenziós radarállomás Bánkúton
és Békéscsabán működik. Ezzel a beruházással teljes lesz az ország,
illetve a NATO légvédelme. A tavaly október 2-i alapkő letétel során az
alapgödröt már kiásták. Sok időt vett igénybe az építmény speciális
alapozása. A toronytörzset – ún. csúszózsaluzatos építési technológiával –
december 3-án kezdték el építeni, december 19-én pedig már állt a 28,7
méter magas vasbeton torony. Még karácsony előtt beemelték az előre
gyártott konzolokat, amelyek a torony radar alatti szintjét tartják majd.
Az elkészült toronytörzs belső lépcsőinek, födémlemezeinek kivitelezése,
valamint a radarkomplexum kiszolgáló épületrészének építése még
hátravan, ezek a közeljövőben elkészülnek. Ezután kezdődhet a radom
(azaz a radarberendezést az időjárási viszonyoktól védő csonkagömb)
építése, majd a beépített daru, valamint a technikai kiszolgáló eszközök
telepítése. A tárca korábbi tájékoztatása szerint a radom telepítése
márciusban kezdődik, magát a radart pedig augusztusban építik be.
Fokozott közúti ellenőrzés
Január 7-én kezdődött és június 31-ig tart a Szekszárdi Rendőrkapitányság
vezetője által elrendelt fokozott ellenőrzés Szekszárdon.
A fokozott ellenőrzést az tette szükségessé, hogy az előző évben
növekedett az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek száma, az
ellenőrzés célja pedig, hogy megelőzzék az ilyen típusú baleseteket és
kiszűrjék ittas járművezetőket.
A megelőzés és visszaszorítás érdekében végrehajtott ellenőrzésekre több
helyszínen, más-más időpontban kerül sor, kiemelt figyelmet fordítva az
alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére.

Rendeleteket és alapító okiratot módosítottak
Rendkívüli
közgyűlést tartott január 15-én a megyeszékhely
önkormányzata, amelynek napirendjén főként az aktuális jogszabályváltozásokból eredő, illetve technikai jellegű rendelet-módosítások
szerepeltek - írja a teol.hu internetes hírportál.
A közgyűlés hatályon kívül helyezte a települési szilárd hulladék, illetve a
folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló
önkormányzati rendeletek díjtételek kiszabására vonatkozó részét. Erre
azért volt szükség, mert megszűnt az önkormányzatok árhatósági
hatásköre, ezt a feladatot az állam veszi át ezentúl. Hogy konkrétan mikor
történik a szolgáltatások árának állami szintű szabályozása, arról egyelőre
még nem született döntés.
Módosult a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati
rendelet is. Ennek értelmében a jegyző munkáltatója a jövőben
egyszemélyben a polgásmester lesz, míg korábban az önkormányzati
testület volt. Emellett a közgyűlés felhatalmazta a város polgármesterét
még egy aljegyző alkalmazására, amennyiben úgy dönt, hogy a hivatal
feladatai ezt megkívánják. Módosították továbbá a megyei könyvtár és a
megyei múzeum alapító okiratát. Erre azért került sor, mert a két
közgyűjtemény az önkormányzat működtetésébe került át. A rendkívüli
közgyűlésen a város önkormányzata megszavazta, hogy önerőt biztosít a
Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak egy uniós pályázat benyújtásához.
Utolsó napirendi pontként pedig a képviselők önkormányzati fedezetet
szavaztak meg a szekszárdi élményfürdő második ütemében tervezett
uszoda tervpályázatának elkészítésére.
Láthatóbbá vált a polgári védelem
6 megye katasztrófavédelmi szakemberei találkoztak január 15-én egy
regionális értekezlet keretében.
Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi
főfelügyelő a polgári védelem elmúlt évi munkájáról elmondta, hogy az
jelentős eredményeket tudhat maga mögött a 2012-es évben. Megtörtént a
megye összes településének kockázati besorolása, közigazgatási
szempontból új alapokra helyeződött az irányítás, és láthatóbbá vált a
szervezet.
A védelmi igazgatásban bekövetkezett változások az új szabályozás szerint
4 egymásra épülő szint szoros együttműködését követelik meg. A
legfelsőbb az országos irányításé, területi szinten a kormánymegbízott,
majd a járási hivatalvezetők, helyi szinten pedig a polgármesterek

irányítanak a közbiztonsági referensek közreműködésével. Dr. Tóth Ferenc
kiemelte, hogy a Tolna Megyei Igazgatóság az országban a legjobbak közé
tartozik, munkája eredményeképpen a polgári védelem láthatóbbá vált és
teret enged az önkénteseknek, mint a Gemenc Mentőcsapatnak.
Horváth István, a megyeszékhely polgármestere és Csukle Tibor, a
távhőszolgáltató Alfa Nova Kft. szekszárdi távfűtő üzemvezetője
csütörtökön tartott sajtótájékoztatót a közüzemi díjak díjak egységes
csökkentéséről. A polgármester hangsúlyozta, a kormánynak a közüzemi
díjak csökkentését célzó intézkedése nagy segítség a mai nehéz gazdasági
helyzetben a családoknak. Szekszárdon mintegy 5600 lakásban van
távhőszolgáltatás, az intézkedés 12-13 ezer embert érint. Öt éve nem
emelték a távhődíjat a városban, és a 2010-es áfa csökkentést, valamint
mostani árcsökkentést beszámítva, mintegy húsz százalékos a távhő
díjának mérséklődése. A csökkentés hatására a fűtési alapdíj (áfa nélkül)
légköbméterenként 312,79 forintról 281,51 forintra, a melegvíz alapdíja
légköbméterenként 56,02 forintról 50,42 forintra, a hődíj pedig 3854
forint/gigajoule-ról 3468,6 forint/gigajoule-re változott. Csukle Tibor
elmondta, hogy már kiküldték a januári távhőszámlát, és az már a
csökkentett díjakat tartalmazza. Felhívta a figyelmet arra, hogy vegyék
figyelembe a fogyasztók a számla értelmezéskor, hogy a vízdíj nem
csökkent. A szolgáltató az idei évre tervezett fejlesztési- és karbantartási
munkákat nem halasztja el, és létszámleépítést sem tervez. Az
árcsökkentés hatását az állami kompenzációval és szigorú gazdálkodással
ellensúlyozzák.

