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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 közgyűlésének elnöke, dr. Szecsei Zsolt, a Tolna Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke, és Tóth Sándor, a Kávé
Háza tulajdonosa 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
közgyűlésének elnökének, dr. Szecsei Zsoltnak, a Tolna Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnökének, és Tóth Sándornak, a
Kávé Háza tulajdonosának, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük
hallgatóink figyelmét. Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9
órától jelentkezünk. Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával
készült.
Nehezen jönnek ki az állami apanázsból
Nem egészen hatvanmillió forint állami támogatás áll rendelkezésre az öt
település – Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd – által alkotott
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére - olvasható a teol.hu
internetes hírportálon. Az érintett képviselő-testületek a múlt héten Medinán

rendezett együttes ülésen fogadták el az intézmény költségvetését.
Az állam, az ún. elismert köztisztviselői létszám alapján erre az évre
megközelítőleg 60 millió forintot biztosít az intézmény működésére. A
kölesdi közös hivatal esetében ez a létszám eredetileg tizenhét lett volna,
de az országgyűlés tavaly év végi döntése nyomán 13-ra csökkent.
Ugyanakkor, mivel maradt a kirendeltségi feladatellátás, az ügyfelek
megfelelő kiszolgálása érdekében muszáj legalább 16 főt foglalkoztatnia a
közös hivatalnak. Az állami apanázsból a bérekre és a járulékokra mintegy
47 millió forint jut, a fennmaradó bő 12 millió viszont nem fedezi az összes
dologi költséget, ezekhez a tételekhez a településeknek is hozzá kell
járulniuk. Az önkormányzatok igyekeztek minél igazságosabb megoldást
találni a költségmegosztásra. E szerint az állami támogatásból a béreken
felül rendelkezésre álló, a dologi költségekre jutó pénzt lakosságszám
arányosan osztják el a települések között. Az ezen felül helyben felmerülő
költségeket pedig minden önkormányzat saját maga biztosítja majd.
Ebben az évben is félmillió forintot különít el a faddi önkormányzat helybéli,
középiskolában, illetve a felsőoktatásban tanuló roma diákok támogatására
– erről döntött legutóbbi ülésén a faddi képviselő-testület. A faddi
önkormányzat első alkalommal a 2009/2010-es tanévre írt ki
ösztöndíjpályázatot cigány tanulók részére, azóta támogatják a jól tanuló
roma diákokat - írja a teol.hu. Tavaly is ötszázezer forintos keretet
állapítottak meg, de csak kétszázezer forintot tudtak szétosztani, mert a
pályázati feltételeknek kevesen feleltek meg.
Idén is ötszázezer forint áll rendelkezésre a tavaszi, illetve az őszi
tanulmányi félévre. A középiskolában tanuló roma diákok havi 5 ezer forint
ösztöndíjat kaphatnak, ha tanulmányi átlaguk legalább 4-es. Havonta 3
ezer forintos támogatásban részesülhetnek a 3-3,99 közötti átlagot elérő
tanulók.
A felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók havi 8 ezer forintot
kaphatnak, ha legalább 3-as a tanulmányi átlaguk. Az esti, levelező, vagy
távoktatási formában tanuló főiskolások havonta 7 ezer forint támogatásban
részesülhetnek a legalább 3-as átlag után.
A 6-os út mellett, a Duna felőli oldalon, 4,5 km-es kerékpárút épül Pakstól
Csámpáig. A kivitelező Baranya Aszfalt Kft. műszaki vezetője, Paizs Gábor
arról tájékoztatta a Tolna Népújságot, hogy jelenleg a fakivágási és egyéb
engedélyek beszerzését végzik. A munkát február 2. felében kezdik, az
átadási határidő július 15. Ettől kezdve az atomerőműben dolgozók is
járhatnak kerékpárral munkába.

Közel ötmillió forintot nyert el a faddi önkormányzat az „Ivóvízminőségjavító beruházás Fadd Nagyközségben” elnevezésű projekt keretében az
első fordulóban. Így jövő nyárra várhatóan megoldódnak Dombori ivóvízminőségi problémái.
Az I. forduló zárása április 15-ig megtörténik. Sikeres II. forduló esetén
összekötik a faddi és a dombori ivóvízrendszert, azaz Dombori is Faddról
kapja majd a jó minőségű ivóvizet. A beruházás része a faddi víztisztítási
technológia felújítása, illetve egy új kút fúrása is. A beruházás nyomán jóval
közelebb kerül a faddi rendszer a szekszárdi ivóvízbázishoz, így ha a
jövőben szükségessé válik, egyszerűbben megoldható lesz az arra való
csatlakozás Fadd és Dombori részéről.
Ez év május közepéig felújítják a bogyiszlói holtág menén lévő sétányt. A
képviselő-testület ls a Duna Projekt Bogyiszló környéki töltés-megerősítési
munkáit végző Cola Alterra Zrt. megállapodást kötött arról, hogy a község a
cég részére egy közel 2,5 hektáros területet biztosít telephelyként. A
társaság cserébe elvégzi a holtág partján kialakított sétány felújítását, az
Ifjúság utcától a volt Halászházig, mintegy 2,5 km hosszon. A kivitelezés
előtt, március 30-ig, az önkormányzat a területen kiirtja a bozótot és levágja
a nádat.

