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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 Hevesiné Simon Gyöngyi, a
Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskola
Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézményének igazgatója és
Gerhátné Palásti Mariann pályázatíró, projektvezető, Heimann Zoltán, a
Szekszárdi Borvidék elnöke, és Fiáth Szilvia, a szekszárdi kutyamenhely
vezetője és a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnöke
lesz.
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, Hevesiné Simon Gyöngyinek, a Tolna Megyei
Önkormányzat Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi-Szociális
Szakképző Tagintézményének igazgatójának és Gerhátné Palásti Mariann
pályázatíró, projektvezetőnek, Heimann Zoltánnak, a Szekszárdi Borvidék
elnökének, és Fiáth Szilviának, a szekszárdi kutyamenhely vezetőjének, a
Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnökének, hogy
elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink figyelmét.
Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától jelentkezünk.
Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.

Lezajlottak az Agrárkamarai választások
Lezárultak az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara létrehozására irányuló megyei küldöttválasztó közgyűlések. A
február 1-21. közötti voksoláson 19 megyében összesen 1230 kamarai
küldöttet választottak meg. A választási folyamat következő lépése a
március 9-i megyei alakuló küldöttgyűlések megtartása lesz, ahol a most
mandátumot kapott megyei küldöttek megválasztják
a megyei
tisztségviselőket, köztük a megyei elnököt és azt a 15 országos küldöttet,
akik az országos küldöttgyűlésen képviselik a megyét. Az országos
küldöttgyűlés március 28-án tartja majd alakuló ülését a Parlament
felsőházi termében, ahol az alapszabály elfogadásával hivatalosan is
létrejön az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara.
Zöld utat kapott a területfejlesztési koncepció
A Tolna Megyei Önkormányzat hónapok óta dolgozik a megye – a
következő európai uniós finanszírozási időszakára vonatkozó területfejlesztési koncepcióján. A készülő dokumentumnak tartalmaznia kell
a 2014-2020 közötti gazdaságfejlesztési célokat, valamint az Európai
Uniótól lehívható források felhasználásának terveit.
Az elmúlt napokban megtartott ülésen a megyei képviselők elfogadták a
koncepció első munkaanyagát és az arról szóló beszámolót. A közgyűlés
elé most csak a koncepció első változata került, ami tulajdonképpen egy
vitaanyag. A végleges koncepciót előkészítő munkában részt vesznek a
csatlakozni kívánó, és a már korábban csatlakozott gazdasági, civil és
önkormányzati szereplők is.
A megyei önkormányzat ennek megfelelően továbbra is várja a partnerek
munkaanyaggal kapcsolatos észrevételeit és ötleteit.
Kincseket rejtett a városközpont földje
A Béla-téri, a paksi és a bátaszéki feltárás során előkerült leletek is
láthatóak a Megmentett örökség - Kincsek Európa szívéből című kiállításon.
Letűnt korokról, véres támadásokról is mesélnek a leletek, melyek egy
vándorkiállításnak köszönhetően érkeztek Szekszárdra. A vándorkiállítás,
mely a Magyar Régész Szövetség koordinálásával jött létre, közel 8000 év
történelméből ad ízelítőt. A 2012 óta az országot járó tárlat abból a
szempontból is jelentős, hogy kibővíti a történelmi ismereteket azokról az
időszakokról, melyekből nemigen maradtak fenn, vagy ezidáig nem találtak

túl sok tárgyi emléket. A kiállításon tematizált tablók, és többek között
temetkezési ékszerek, szobormaradványok, cserépedények és szerszámok
is láthatóak. A tárlat 3 hétig látogatható.
Megtörtént a Művészetek Háza műszaki átadása
A Művészetek Háza műszaki átadásával szerdán elkezdődött a
megyeszékhelyen megvalósuló Agora program lezárása.
A hosszú folyamat utolsó fázisába ért ezzel az Agora program, amely a
Babits Mihály Művelődési Ház, a Művészetek Háza és a köztük lévő tér
felújítását, az intézmények multifunkcionális közösségi központtá alakítását
tűzte ki céljául.
Az 1897-ben épült egykori zsinagóga belső tere utoljára a hetvenes
években esett át jelentős átalakításon.
A legszembetűnőbb változás a lépcső áthelyezése, amely egyrészt
tágasabbá tette a teret, másrészt megoldotta az eddigi akusztikai
problémákat - de más belső változtatások is a minél jobb hangzást
szolgálják. A még elhelyezésre váró színpadtechnikát pedig úgy álmodták
meg, hogy az alkalmazkodni tudjon az aktuális előadás jellegéhez.
A felújítás során a világítást és a fűtést is korszerűsítették, utóbbi esetében
ezentúl megújuló energiát használnak, de nemcsak a hőtermelésre, hanem
az épület nyári hűtésére is. Az akadálymentesítés érdekében pedig egy
üvegfalú liftet helyeztek üzembe.
A projekt összköltsége megközelíti a 2 milliárd 2 millió forintot. A
Művészetek Házára eső összeg ebből 216 millió forint, 56 milliót a Hérosz
Zrt., 160 milliót az RZ konzorcium használt fel.
Nemcsak hosszú, hanem viszontagságos út is vezetett az átadások
megkezdéséhez. Mint ismert, 2011 őszén a közbeszerzésen nyertes
Hérosz Zrt. ellen csődeljárás indult és az építkezés félbeszakadt. Az újra
kiírt közbeszerzést a ZÁÉV Zrt. és a Reneszánsz Zrt. együttműködése, az
RZ-Szekszárd Konzorcium nyerte el, a munkaterületet tavaly ősszel vették
át. Istenes István, a ZÁÉV Zrt. termelési igazgatója tegnap kiemelte, hogy
az első részhatáridőt sikerült tartaniuk, a külső tér átadása pedig egy hónap
múlva esedékes. A Babits Mihály Művelődési Ház befejezése áprilisra
várható.

