Magazin műsor 2013.11.10.
Bevezető
2013. november 10-én vasárnap 9 óra 4 perckor köszöntöm Hallgatóinkat,
Török Mónika vagyok! 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 Laufer Éva, a "Többszintű
egészség- és életminőség fejlesztése a Völgységben" címet viselő TÁMOPos projekt, projektmenedzsere, Wusching Gáborral, az Együtt Domboriért
Egyesület elnökével az EDE létrejöttéről, illetve a megújult játszótérről is
beszélgetünk, valamint velünk lesz még ma Hacsa Mónika is, a 10 éves
Iberican Táncegyesület vezetője, oktatója.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió életében fontos eseményekről
számoltunk be önöknek, érintetve számos a megyével és a térséggel
kapcsolatos 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: 0630/900-4444, az elektronikus leveleket pedig a szerk@radioantritt.hu-ra küldhetik.
Köszönjük vendégeinknek, Laufer Éva, projektmenedzsernek, Wusching
Gábornak, az Együtt Domboriért Egyesület elnökének, valamint Hacsa
Mónikának, az Iberican Táncegyesület vezetőjének, oktatójának, hogy
elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink figyelmét.
Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától jelentkezünk.
Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.
HÍRÖSSZEFOGLALÓ:
Uniós
támogatásnak
köszönhetően
orvostechnikai
eszközökkel
gazdagodott és informatikai fejlesztés történt a Tolna Megyei Balassa

János Kórház gyermekosztályának koraszülött részlegén. - olvasható a
teol.hu-n
Salamon Istvánné pályázati koordinátor elmondta, a koraszülött részlegen
az orvosi műszerek – bár darabszámra a hatályos előírásoknak megfeleltek
– sok esetben elavultak és korszerűtlenek voltak.
A pályázati támogatás és a kórház által vállalt önerő révén hat klinikai
inkubátort (ebből kettő intenzív betegellátásra is alkalmas), hat
pulzoximétert, négy infúziós pumpát, két betegőrző monitort és egy
ultrahang készüléket szereztek be.
Rablás történt a szekszárdi Hunyadi utcai patikában 2013. november 5-én,
17 óra 45 perc körül. Egy, a gyógyszertárba belépő férfi késsel a kezében
pénzt követelt az alkalmazottaktól, akik átadták neki a
bevételt. A férfi ezután elmenekült a helyszínről. Az elkövető 20-30 év
körüli, vékony testalkatú, kb. 180 cm magas, sötét, overall jellegű ruhát,
fekete maszkot és fekete kesztyűt viselt. A rendőrség kéri, hogy aki a
helyszínen, vagy annak környékén az adott időben valami gyanúsat észlelt,
illetve a bűncselekménnyel összefüggésben bármilyen információval
rendelkezik, jelentkezzen a Szekszárdi Rendőrkapitányságon (Szekszárd,
Várköz u. 4.), illetve hívja a 74/501-100-as telefon 3621-es mellékét, vagy a
107-es, 112-es számot! - tudtuk meg Steinbach Zsolttól, a Tolna Megyei
Rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör, mint Szekszárd egyik
legnagyobb múlttal bíró civilszervezete, mindig nagy figyelmet szentelt a
helyi értékek megőrzésének és Szekszárd Város sorsának alakulására.
Ennek megfelelően vasárnap délután Őszi sétát szervez Szekszárd
Belvárosában, melynek keretében bemutatják és megtekinthetik a
résztvevők a megújult Béla király teret és a Babits Mihály Kulturális
Központot is. A séta november 10-én, délután 3 órakor indul a Béla Király
térről a Belvárosi Templom elől.
November 5-én adták át Bonyhádon a Gyár utca 26. szám alatt a
Mezőföldvíz Kft. Bonyhádi Főmérnökségének telephelyét. - olvasható a
bonyhad.hu-n.
Az ünnepségen Csapó Sándor ügyvezető igazgató köszöntötte a
megjelent vendégeket. A Kft. vezetője beszédében elmondta, hogy a közel
5 millió forintos rekonstrukció célja az volt, hogy a főmérnökség teljes
ellátási területének a kiszolgálása jobb, biztonságosabb legyen a
fogyasztóik megelégedésére, hiszen ők a legfontosabbak a számukra.

Emellett a tulajdonosaik követelményeinek is meg kellett felelniük azáltal,
hogy a víziközmű rendszerek üzemeltetését és karbantartását szakszerűen
képesek elvégezni, és felelős gazdálkodásukkal igazolják a jelenleg 49
önkormányzat számára, hogy jó döntést hoztak a Mezőföldvíz Kft.-hez való
csatlakozással. Ebben is egy mérföldkő e telephely rekonstrukciója. Végül,
de nem utolsó sorban a munkatársak munkakörülményeinek javítása is
fontos cél volt a Kft. számára a felújítással. Az ügyvezető igazgató úgy
gondolja, hogy ez jelentős kihatással lesz a szolgáltatás színvonalára is.
Nem mindegy ugyanis, hogy a munkatársak milyen környezetben végzik
napi munkájukat, milyen a közérzetük életük egyharmadában, azaz a
munkaidőben. A kollégák komfortérzetének javításához járult hozzá a
fűtéskorszerűsítés és az irodai átalakítás egyaránt. Filóné Ferencz Ibolya,
Bonyhád alpolgármestere is örömét fejezte ki a telephely felújítása
kapcsán, valamint elmondta, hogy az Önkormányzat jó döntésnek tartja a
Mezőföldvíz Kft.-hez való csatlakozását. A nemzeti színű szalagot Csapó
Sándor úrral közösen vágták át az átadón.
Megújult a bátaszéki Cigány-árok
Bátaszéken problémát okozott eddig, ha nagyobb mennyiségű csapadék
esett, mivel ez házak és kertek elárasztásához vezetett. Nem régiben
lezárult egy projekt, mely ez a problémát orvosolja, erről hallják Adorján
Mártát, Városüzemeltetési irodavezetőt:
Tizenöt évvel ezelőtt, 63 munkatárssal kezdte meg működését a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság, amely ma 204 fős és évi 30
milliárd forinttal gazdálkodó céggé nőtte ki magát. Az 1998-ban alakult
szervezet a mai napig számos olyan eredménnyel büszkélkedhet, amely
nemcsak saját működésében, hanem az egész nukleáris ipar fontos
sikereként könyvelhető el. – Tizenöt év egy olyan szakmában, mint a
radioaktív hulladék kezelése, aminek során sok száz, bizonyos hulladék
esetében pedig tíz-, illetve százezer évekre keresünk biztonságos
megoldást, csupán egy pillanatnak számít – hangsúlyozta az évforduló
alkalmából rendezett ünnepségen dr. Kereki Ferenc. A jelenleg már
közhasznú nonprofit kft.-ként működő cég ügyvezető igazgatója hozzátette,
ez alatt az idő alatt 106 milliárd forintot költöttek beruházásra kiemelt
figyelmet fordítva a biztonságosságra.
Új helyre költözik a Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége,
valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának és a
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének paksi irodája. -tájékoztatta

rádiónkat a Tolna Megyei Kormányhivatal.
A Munkaügyi Kirendeltség november 11-tõl a Paksi Járási Hivatal Dózsa
György u. 51-53. szám alatti épületében lesz megtalálható, ügyfélfogadási
rendjük nem változik.
A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv és az Igazságügyi Szolgálat paksi
irodája a Paksi Járási Hivatal Járási Földhivatala (Szentháromság tér 6.)
épületébe költözik. A Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél az
ügyfélfogadás elõzetesen egyeztetett idõpontok alapján (74) 555-042-es
telefonszámon történik. Az Igazságügyi Szolgálat (75) 310-422-es
elérhetõségen lehet elérni, ügyfélfogadási rendje változatlan marad.
Hatvan tolnai település kap támogatást
Összesen 1760 önkormányzat kap mintegy kétmilliárd forint értékben
tűzifa-támogatást Pintér Sándor belügyminiszter rendelete szerint. - írja a
Tolnai Népújság
Tolna megyében 60 településen várhatják, hogy így téli tüzelőhöz jutnak a
rászorulók. Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát a
szociálisan indokolt esetekben természetbeni juttatásként adhatják a téli
fűtési időszakban. Az erre szánt forrás duplája a tavalyinak. Azt helyi
rendeletben kell meghatározni, kik részesülhetnek támogatásban.
Az állami támogatáshoz az önkormányzatoknak önrészt is biztosítaniuk
kell. Tolnában a legnagyobb összeg Faddnak jutott: 3 millió 136 ezer 900
forint. Nem sokkal kevesebbel dicsekedhet a másik „hárommilliós” község,
Nagyszokoly sem. Kétmillió fölött jutott Bátának, Dalmandnak, Decsnek,
Fürgednek, Iregszemcsének, Kocsolának és Kölesdnek.

