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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 Decsi Kiss János képzőművész,
a szálkai Ifjúsági Alkotóház és Művésztelep létrehozója, Mészáros Andrea,
a Kék Madár Alapítvány ügyvezetője, és Járfás Miklós barista 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, Decsi Kiss János képzőművésznek, a szálkai Ifjúsági
Alkotóház és Művésztelep létrehozójának, Mészáros Andreának, a Kék
Madár Alapítvány ügyvezetőjének, és Járfás Miklós baristának, hogy
elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink figyelmét.
Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától jelentkezünk.
Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.
Több mint 70 százalékos részvétel mellett Farkas Jánosné független jelölt
nyerte az időközi polgármester-választást vasárnap Páriban - közölte a
helyi választási iroda vezetője - írja a hirado.hu.
Budainé Vajk Ildikó elmondta: a választáson két független jelöltre
szavazhattak. Farkas Jánosné, a polgármesteri hivatal igazgatási és
szociális ügyintézője 217, Schmidt Györgyné jelenlegi alpolgármester 154
szavazatot kapott. A 686 fős településen 520 szavazásra jogosult közül
376-an adták le voksukat, ami 72 százalékos részvételi arány, öt szavazat

érvénytelen volt.
Az időközi választást azért rendezték, mert Gere Zoltán, a község korábbi,
független polgármestere összeférhetetlenség miatt lemondott. A volt
faluvezetőt a többségi önkormányzati tulajdonú Pári Vagyonkezelő és
Befektető Zrt. vezérigazgatójává választották.
Szekszárd is azon magyar települések között van, amely kormányzati
támogatást
kapott
a
nyári
gyermekétkeztetéshez.
A
tolnai
megyeszékhelyen a szociálisan legrászorultabb gyermekeknek és
szüleiknek tudnak így segíteni, azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek.
Szekszárdon a mintegy 5,8 millió Ft
kormányzati támogatásból 301 gyermek 44 napon keresztül legalább
egyszeri meleg étkeztetését tudják biztosítani.
Az országban közel 1200 település kapott támogatást, összesen 112 ezer
gyermek nyári étkeztetését segíti a kormány, a pénz a legrászorultabb
gyermekekhez érkezik.
Tolna 01 választókerületben kilenc településen 737 gyermek nyári
étkeztetése oldódott meg, a mintegy 15 millió Ft-os kormányzati
támogatásból
Szekszárd MJV Önkormányzata a támogatáson felül 948 ezer Ft-os további
önerõvel vállalta 49 gyermek nyári étkeztetését, így Szekszárdon összesen
350 rászoruló gyermek nyári étkeztetése valósul meg.
Tárgyalási szünet lesz július 15-től augusztus 21-ig a Szekszárdi
Törvényszéken, illetve a törvényszék területén működő járásbíróságokon,
valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságon. Ezen idő alatt a rendes
napi munkaidőben ügyeletet tartanak a bíróságokon, és biztosítják a
hatályos eljárási és anyagi jogi, valamint ügyviteli előírások szerint
halaszthatatlan ügyek folyamatos intézését. A Cégbíróságon és a bírósági
kezelőirodákban naponta 9-től 11-ig folyamatosan biztosítják az
ügyfélforgalmat. Egyebekben a bíróságok – a törvényben meghatározott
kivételektől eltekintve – nem tartanak tárgyalásokat. A Bonyhádi, a
Dombóvári, a Paksi és a Tamási Járásbíróságon, valamint a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon nem lesz panasznap, de a
Szekszárdi Törvényszék területén működő járásbíróságokra, illetve a
közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiterjedő hatállyal a Szekszárdi
Járásbíróságon minden szerdán 8-tól 12-ig illetve 13-tól 16 óráig
jegyzőkönyvbe foglalják a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek szóbeli
kérelmét, tájékoztatta a Tolnai Népújságot dr. Csullag Józsefné
törvényszéki elnök.

A tervezett időpontra, július 15-re befejeződik a Paks és Csámpa közötti 4,5
km-es kerékpárút építése, a műszaki átadásának nincs akadálya tájékoztatta a Tolnai Népújságot a kivitelező Baranya Aszfalt Kft.
építésvezetője, Károlyi Sándor. Addigra a felfestések is elkészülnek,
csupán a tereprendezés, füvesítés marad hátra. Ettől függetlenül elindulhat
a forgalomba helyezési, engedélyeztetési eljárás, ami általában egy
hónapot vesz igénybe.
A bicikliút 3 ponton érinti a 6-os főút forgalmát: közvetlenül a város mellett
átszeli azt, itt burkolat átalakítást végeztek; a négysávos szakasznál a
lámpákat alakították át, hogy a kerékpáros közlekedési biztonságát
garantálják; az atomerőmű déli bejárójánál pedig sárgán villogó lámpa
figyelmezteti a közlekedőket a biciklisekre.
Wessely Gábor, a paksi önkormányzat sajtóreferense a lapnak elmondta: a
kerékpárút hivatalos avatására várhatóan csak ősszel kerülhet sor.

