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Bevezető
2013. november 24-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. A beszélgetések elkészítésében Balogh Tibor segített.
Műsorunkat egy rövid hírösszefoglalóval kezdjük, melyben megemlítünk
számos a héten történt, megyét és térséget érintő fontos eseményt.
Vendégünk a mai napon Szüts László, a Hajléktalan Segítő Szolgálat
szakmai vezetője, de hallhatnak beszélgetést Fiát Szilviával, az
állatmenhely vezetőjével, hiszen „Kiváló állatvédő” oklevelet kapott a
szekszárdi kutyamenhelyet működtető Állat és Természetvédő Alapítvány,
valamint ezen a héten tartotta hagyományos szakmai fórumát a Tolna
Megyei Mérnöki Kamara, az ott elhangzottakat ismerteti Bohli Antal a
TMMK elnöke.
HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ:
A szekszárdi Szeleshát Pince 2011-es merlot-ja és az etyek-budai Nyakas
Pince 2012-es chardonnay-je nyerte el a Budapest Bora címet, melyre a
főváros első alkalommal írt ki nyílt pályázatot.
Az elismerő cím odaítélésének célja, hogy a főváros ezzel is segítse a
magyar borvidékeken termelt borok népszerűsítését és megismertetését, a
magyar borászatok fejlődését - közölte a pályázat szerdai budapesti
eredményhirdetésén az egészségügyi és szociális ügyekért felelős
főpolgármester-helyettes. Szentes Tamás hozzátette: a pályázatot
hagyományteremtő céllal írták ki, és terveik szerint ezentúl minden évben
megválasztják majd Budapest Borát fehér és vörös kategóriában.
Horkay András, az Országos Borszakértő Bizottság elnöke az MTI-nek
korábban elmondta: az idei felhívásra több mint 70 tétel érkezett be;
hasonló mennyiségű fehér- és vörösbor. A benevezett tételeket a főváros
képviselői szakemberek segítségével három bizottságban értékelték, majd
a kiválasztott egy-egy legjobb tételt közösen újrakóstolva ítélték oda a
Budapest Bora elismeréseket. A versenyen 16 bort aranyéremmel, 35 tételt

ezüstéremmel, 16 bort pedig bronzéremmel jutalmaztak.
Mintegy 3500-an vettek részt a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja szervezte "Jövőd záloga" című pályaválasztási kiállításon és
szakmabemutatón, amely már a 15. volt a sorban. A négynapos
rendezvénysorozat első három napján zsúfolásig megtelt a PTE Illyés
Gyula Kar épülete az érdeklődő fiatalokkal, szülőkkel és pedagógusokkal.
Szűcsné dr. Füredi Szilvia a munkaügyi központ igazgatója elmondta, még
szombaton délelőtt is sok volt a látogató, akik az összesen 60 standon
teljes képet kaphattak a pályaválasztási lehetőségekről. A rendezvény
népszerűségét jelzi, hogy még soha ennyi intézmény nem vett részt a
kiállításon, mint idén. Az első napon harminc standon húsz felsőoktatási- és
négy érettségi utáni képzésben érdekelt szakképző intézmény kínálata
várta a fiatalokat. A Pécsi Tudományegyetem és az Illyés Gyula kar mellett
a fővárosi egyetemek, és más vidéki, többek között szegedi, zalaegerszegi,
dunaújvárosi,
kecskeméti
felsőoktatási
intézmények
kínálatával
ismerkedhettek meg a diákok. Az Illyés Gyula kar iránt érdeklődők
betekintést kaphattak az alap- és mesterképzések, valamint felsőoktatási
szakképzések kínálatába, emellett lehetőségük volt óra- és óvodai
foglalkozás látogatása is. A középiskolák csütörtökön, pénteken és
szombaton mutatkoztak be. A végzős általános iskolások és szüleik,
valamint a tanárok is megismerkedhettek a megye középiskolái nyújtotta
továbbtanulási kínálattal, a választható szakirányokkal, és szakmaszerzési
lehetőségekkel. A szakmabemutatók sorában munka közben is lehetett
látni, miként is néz ki egy-egy foglalkozás a valóságban. E mellett
csütörtökön és pénteken a Szent László TISZK „Nyitott műhelyek”
programmal várta a látogatókat. Csütörtökön Dr. Czomba Sándor a
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár volt a rendezvény vendége, aki a
szakképzés aktuális kérdéseiről tartott előadást. A kiegészítő rendezvények
között Pethő Judit az Oktatási Hivatal osztályvezetője tartott előadást a
felvételi rendszer változásairól.
A héten Bogyiszlón adták át a megújult bekötő utat, erről a beruházásról és
a további várható útfelújításokról beszélt rádiónknak Potápi Árpád János
Tolna megyei útügyi miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, Bonyhád
polgármestere
Tettlegességé fajult két idős nő nézeteltérése Szekszárdon. A konfliktus a
lakótelep körüli kóbor macskák etetése miatt alakult ki. - tudtuk meg
Steinbach Zsolttól, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől.

Két hetven év feletti nő tűzött össze 2013. november 19-én, az esti órákban
Szekszárdon, egy lakótelepi lakásban. Egyikük, a későbbi sértett, korábban
szidalmazott egy szintén azon a lakótelepen élő, nyolcvan éves hölgyet,
amiért az a környéken élő kóbor macskákat eteti. A macskabarát néni
ismerőse, a későbbi gyanúsított emiatt felelősségre akarta vonni a
fenyegetőt. Amikor a sértett ajtót nyitott neki, belökte őt a lakásba, majd egy
székkel megütötte. A támadó későbbi gyanúsítotti kihallgatása során azt
mondta a rendőröknek, hogy a székkel csak védekezett, mert a másik nő
egy kést vett a kezébe. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. A Szekszárdi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett
kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást az
ügyben.
Négy gyermek került kórházba vírusos megbetegedés miatt Medináról
Négy gyermek került kórházba, és összesen tizenketten betegedtek meg
feltehetően vírusos eredetű hasmenés miatt Medinán, ahol emiatt hétfőn
bezárták a helyi óvodát - közölte a Tolna megyei tiszti főorvos az MTI-vel.
Németh Lídia tájékoztatása szerint kilenc óvodás és három általános
iskolás gyermek fertőződött meg. A betegség tünete hányás, hasmenés,
néhány esetben láz - tette hozzá.
Az óvoda vezetője saját hatáskörben zárta be intézményt. A
népegészségügyi szerv járványügyi vizsgálatot folytat, és azt kérte, hogy
végezzenek az óvodában fertőtlenítő nagytakarítást, illetve helyezzenek ki
kézfertőtlenítő szert - közölte a tiszti főorvos.
A dombóvári önkormányzatnak bírósági határozat szerint is el kell végeznie
a legszükségesebb állagmegóvást az egykori Korona Szálló műemlék
épületén.
Erről az önkormányzat honlapján közzétett tájékoztatóban Szabó Loránd, a
város független polgármestere számol be.
Az állagmegóvást még 2012-ben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(KÖH) írta elő a város számára, amelyet a Tolna Megyei Kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi osztálya is megerősített. E szerint a
tulajdonos önkormányzatnak megtámasztással azonnal biztosítania kell az
épület északi végfalának és más teherhordó szerkezeteinek állagát, 90
napon belül pedig a teljes állagmegóvást el kell végeznie.
Az önkormányzat a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól
kérte a végzés felülvizsgálatát, amelyet a bíróság elutasított - olvasható a
város képviselő-testülete számára készült előterjesztésben.
Az 1810 körül épült, klasszicista stílusú, kétszintes épület helyreállítása

2011 óta húzódik, a KÖH már akkor kritikusnak minősítette az állapotát.
Az Eszterházy-család egykori uradalmi épülete, amely a második
világháború kezdetéig működött szállóként, 1963-ig állt műemléki védelem
alatt, majd 2006-ban került fel ismét a védett épületek listájára. 1954 és
1979 között a város művelődési házának adott otthont, azóta
kihasználatlanul áll.
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, Szüts Lászlónak, a Hajéktalan Segítő Szolgálat
szakmai vezetőjének, Fiát Szilviának a Szekszárdi Kutyamenhely
vezetőjének valamint Bohli Antalnak, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
elnökének, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink
figyelmét. Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától
jelentkezünk. Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.

