Magazin műsor 2013.12.01. vasárnap
Bevezető
2013. december 1-jén, vasárnap 9 óra 3 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 a Prima-díjjal kitüntetett DecsiKiss János, Viliminé Dr. Kápolnás Mária, a Bátáért Egyesület Elnöke
valamint Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető
igazgatója.
HÍRÖSSZEFOGLALÓ:
Folytatódik a történelmi belváros fejlesztése Szekszárdon, a több mint
kétmilliárd forintos európai uniós projekt második ütemében a piactér
átépítése kezdődhet el. - adta hírül az MTI. A beruházás alapkövét kedden
Horváth István (Fidesz-KDNP), Szekszárd polgármestere és Peresztegi
Imre, a kivitelező ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója helyezte el ünnepélyesen a
tolnai megyeszékhely piacterén – közölte a városháza az MTI-vel. A
fejlesztés összköltsége 1 milliárd 652 millió forint, amelyhez 910 millió
forintos támogatást nyert el az új Széchenyi Terv keretében a szekszárdi
önkormányzat. Az első ütemben a Béla király tér mintegy 850 millió forintos
rekonstrukciója készült el ez év nyarán. Horváth István tájékoztatása szerint
a most induló átépítés és bővítés során a piac hasznos területe több mint
30 százalékkal, 4400 négyzetméterre nő. A megújuló létesítményben 1700
négyzetméteren fedett őstermelői piac, 2000 négyzetméteren üzletek,
valamint egy 370 ember befogadására alkalmas közösségi ház épül.
Mindemellett egy csaknem 1500 négyzetméteres parkolóházat is építenek,
valamint 661 négyzetméteren zöldfelületeket alakítanak ki.
A munka várhatóan 2014 szeptemberében fejeződik be – mondta a
polgármester az MTI-nek. A projekt eredményeként a szekszárdiak
nemcsak egy megújult piacot kapnak, hanem egy közösségi teret és egy új
kulturális központot is, amelyet a fiatalok és civil szervezetek vehetnek majd

birtokba - tette hozzá.
A Tolna Megyei Védelmi Bizottság, Tóth Ferenc kormánymegbízott, a
megyei védelmi bizottság elnöke vezetésével értékelte őszi soros ülése
alkalmával a 2013. év eddigi feladatait, és döntött a 2014. évi főbb
teendőkről. - áll a megyei Kormányhivatal közleményében. A bizottság
tájékoztatást kapott az ülésen a tavaszi-őszi ülések között végzett
munkáról, a 2013. évben végrehajtott feladatokról és a 2014. évi feladatok
fő irányairól. A résztvevők előterjesztést hallhattak Wéber Antaltól megyei
katasztrófavédelmi igazgatótól a 2014. évi katasztrófavédelem aktuális
feladatairól, és a jövő évi tervezett szirénapróbák rendjéről. Az érintett
szakmai szervezetek vezetői (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei
Igazgatóság igazgatója, Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője,
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság képviselője, Tolna Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv vezetője, OMSZ
Dél-dunántúli régió Tolna Megyei Szervezet vezető mentőtisztje)
tájékoztatást kaptak a téli időjárásra történő felkészülés feladatairól. Az ülés
részt vevői a megyei katasztrófavédelmi igazgató és a közlekedési
felügyelőség igazgatója előterjesztése által értesülhettek a veszélyes
anyagok közúti, vasúti, vízi szállításának és telephelyi ellenőrzésének 2013.
évi tapasztalatairól. Ezt követően a megyei védelmi bizottság meghallgatta
dr. Németh Lídia megyei tiszti főorvos előterjesztését a szükségkórház
kijelöléséről, majd a Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatójától a PA
Zrt. és a megyei védelmi bizottság aktuális feladatairól tájékozódhattak. Az
ülés végén megyei védelmi bizottság a napirendi pontokban elhangzottakat
és az abban foglaltakat határozatokban fogadta el.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és kirendeltségei szerda
délelőtt 12 helyszínen tartottak rendkívüli gépszemlét a téli felkészülés
jegyében. - tudtuk meg Boros Brigittától, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől. Az M6 autópálya két
üzemeltetési központjában, a Magyar Közút 3 üzemmérnökségén, valamint
7 települési üzemeltetési gazdálkodó szervezetnél tartott szemlén
megállapítást nyert, hogy a rendelkezésre álló technikai eszközök, a szóró
és sikosító anyagok, és a kezelő személyzet megfelelő létszámmal
felkészültek a rendkívüli téli időjárásra.
A testvérvárosi kapcsolatot megerősítő diplomát írt alá pénteken Horváth
István Szekszárd, és Francisc Boldea a romániai Lugos közötti

testvérvárosi kapcsolat huszadik évfordulója alkalmából a városháza
dísztermében rendezett ünnepi közgyűlésen látták el a dokumentumot.
Ünnepi beszédében Horváth István hangsúlyozta: ez a kapcsolat sok
értéket, erőt adott mindkét fél számára. Francisc Boldea pedig kiemelte, a
két város kapcsolata példa értékű lehet mindenki számára. Lugos
polgármesterének vezetésével 10 fős önkormányzati delegáció, a
Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság vendégeként pedig mintegy
harminc lugosi egyesületi vezető, egyházi - és civil vendég érkezett a
megyeszékhelyre. Az ünnepi közgyűlést követően a Baka Általános
Iskolában Lugosi Estet tartottak, amelyen az elmúlt évtizedekben
kapcsolatot ápoló helyi szervezetek és magányszemlyek közösen
ünnepelték a jubileumot szekszárdi barátaikkal. Az est teljes bevételét a
lugosi magyar fiatalok jövő évi országjárására fordítják. A városban élő 1625 éves magyar fiatalok Magyarország történelmi emlékhelyeit keresik majd
fel, ezzel is erősítve nemzettudatukat és identitásukat.
A kerek évfordulós születésnaposokat, a 75, 80, 85 éveseket, illetve a 90
év felettieket köszöntötték a szedresi Nyugdíjas Érdekszövetségben. A
rendezvény a szövetség és a helyi önkormányzat közös ünnepe volt.
Kovács János polgármester köszöntővel, emléklappal és 1-1 üveg borral, a
vezetőségi tagok pedig verssel, énekkel, ajándék kosárral, tortával, rétessel
és halászlével készültek. A falu vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az
idősek megérdemlik a tiszteletet. A tisztelet magában foglalja a nyugdíjasok
elfogadását, támogatását, annak érzését, hogy értékeljük őket és
természetesen a szeretetet is.
Kovács János arról is biztosította a jelenlévőket, hogy az önkormányzat
ezután is támogatja az időseket. Varga Ferenc, az érdekszövetség elnöke
elmondta, minden évben három nagy rendezvényük van: a nőnap és a
nyugdíjas találkozó a zombai és a bogyiszlói társszervezetekkel, a
mindenki nevenapja és az idősek világnapjának összevont rendezvénye,
illetve a születésnaposok köszöntése. A szedresi szövetség 170 tagot
számlál, köztük olyan elszármazottakat, akik ma már Szekszárdon élnek,
és 26 pártoló tagot, akik között a legfiatalabb 18 éves, és akik nélkül ma
már elképzelni sem tudják a működésüket.
Több
millió
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sikkasztással
gyanúsítja
a
Szekszárdi
Rendőrkapitányság a Bátaszéki Vadászegylet korábbi vadászmesterét, aki
a nyomozóhatóság szerint több mint háromszáz vad elejtéséből származó
bevétellel sajátjaként rendelkezett - közölte a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense vasárnap az MTI-vel.

Steinbach Zsolt tájékoztatása szerint a férfi 2007 és 2010 között követte el
a bűncselekményt. Az eljárás során azt is megállapították, hogy a volt
vadászmester több esetben nem, vagy csak részben fizette be az egylet
pénztárába a neki a vadászatokért átadott összegeket. A kár mintegy
ötmillió forint - tette hozzá. A rendőrség a napokban zárta le a 2010
márciusában indult nyomozást, amelynek során több mint 130 tanút
hallgattak meg. A férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, a rendőrség
szerint azonban a terhelő tanúvallomások és a bizonyítékként felhasznált
okiratok alapján megalapozott a gyanú. Az ügyet vádemelési javaslattal
továbbították a Szekszárdi Járási Ügyészségnek - közölte a sajtóreferens.
Otthon könyvtár néven új programot indít a Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár, amelynek célja, hogy szolgáltatásait minél szélesebb körben
elérhetővé tegye. Ezért azok számára, akik nem tudnak eljutni az
intézménybe, házhoz szállítják a dokumentumokat, írja a paks.hu. Ezt
igénybe vehetik az otthonukban betegágyhoz kötöttek, a mozgásukban
akadályozottak, a nehezen mozgó idősek, a vakok és gyengén látók. A
szolgáltatás során igényelhető könyv, hangoskönyv, videokazetta, CD,
DVD, illetve tájékoztatás adott témában. A szolgáltatás ingyenes, az Otthon
könyvtár tagjai e-mailben, telefonon, megbízotton keresztül rendelhetik meg
azt.
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, a Prima-díjjal kitüntetett Decsi-Kiss Jánosnak,
Viliminé Dr. Kápolnás Máriának, a Bátáért Egyesület Elnökének valamint
Szamosi Szabolcsnak, a Filharmónia Magyarország ügyvezető
igazgatójának, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink
figyelmét. Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától
jelentkezünk. Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.

