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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. január 2-án –
Köszöntöm Önöket, Kovács Viktória vagyok.

Minisztériumi elismerést kapott Szili Lajosné
Arzénmentesítő berendezés Döbröközön
Csak kisebb mértékben nő a kommunális adó mértéke Medinán
Máris jönnek a részletek.
Minisztériumi elismerést kapott Szili Lajosné
Belügyminisztériumi elismeréssel díjazták Szili Lajosné polgármestert
Döbrököz kiemelkedő közfoglalkoztatási programjáért. Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter a napokban nyújtotta át Budapesten az elismerő oklevelet,
amelyhez kétmillió forint támogatás is járt. A településvezető kiemelte, hogy
a jutalom közös siker, amelyben része van a közfoglalkoztatás
szervezőinek, a programot támogató képviselő-testület tagjainak és
természetesen az abban dolgozóknak. Hozzátette: az elismerés annak is
köszönhető, hogy az önkormányzat már évekkel ezelőtt elindította a
Sorsfordító, sorsformáló programot, a közfoglalkoztatásban pedig idén 134en vettek részt a faluban. A kétmillió forintos támogatást a
gombatermesztés fejlesztésére fordítják. Az ország 52 települését díjazták
a közfoglalkoztatásért, Tolna megyéből Ozora és Regöly polgármestere
részesült még az elismerésben.
Arzénmentesítő berendezés Döbröközön
Arzénmentesítő berendezést helyeztek üzembe karácsony előtt
Döbröközön, Kurdon és Csibrákon – mondta el Müller János, Kurd
polgármestere. A településeken az ivóvíz arzéntartalma meghaladja a
literenkénti tíz mikrogrammos mennyiséget, ami ütközik az Európai Unió
által meghatározott határértékkel. Hazánk 2012. december 25-ig mentesült
ennek betartása alól, addig a literenkénti húsz mikrogrammos érték volt
érvényben – az érintett településeken literenként 19-23 mikrogramm közötti
értékeket mértek. A szigorúbb szabályozás betartása érdekében vashidroxid alapú arzénmentesítő töltetekkel teljesen kivonják az ivóvízből az

arzént. Az ehhez szükséges berendezés megvásárlása és beszerelése
ötvenmillió forintos költséget jelent, amelyet támogatásként megkapott a
három falu a Belügyminisztériumtól. A technológiát másfél-két évig
alkalmazzák, a végleges megoldást a térségben zajló ivóvízminőség-javító
program jelenti majd.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet „Az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete” és a „Bazsonyi Arany Mecénás díj” elismerő
címek elnyerésére. Pályázhatnak a Tolna megyében működő, kimagasló
tevékenységet végző civil szervezetek, amelyek munkájukkal hozzájárultak
a térség fejlődéséhez. A pályázat benyújtási határideje: 2013. január 18.
péntek. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Civilek Napján, 2013. február
1-jén kerül sor. „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” pályázatról bővebb
információ, és a pályázati adatlap letölthető a Tolna Megyei Önkormányzat
weblapjáról: a www.tolnamegye.hu oldalról.
Csak kisebb mértékben nő a kommunális adó mértéke
Az eredetileg tervezett nyolcezer helyett hatezer forintra nő a
magánszemélyek kommunális adója Medinán, a helyben lakók esetében. A részletekről Vén Attilát, Medina polgármesterét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Dr. Kerekes László a dombóvári kórház élén
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet döntése alapján december 1-től - majd’ egy év kihagyás után - ismét
dr. Kerekes Lászlót nevezték ki a dombóvári kórház élére. Tavaly július
elseje óta 155 helyett 120 aktív ágy működik a dombóvári kórházban, a
betegeket nyolc osztályon látják el. Az alapellátás tehát biztosított a Szent
Lukács ellátási területén – a dombóvári, tamási és sásdi járásban élő 70-80
ezer ember számára.
Dr. Kerekes László arra is kitért, hogy egy pénzügyileg és szakmailag
stabil, az orvos hiánnyal minimálisan küzdő kórházat adott át, viszont egy
adósságot felhalmozó intézményt vett vissza. Átvilágítást rendelt el annak
feltérképezésére, mekkora tartozása van a kórháznak, mik ennek az okai,
és miként lehet kilábalni belőle. A főigazgató azt is kiemelte, hogy több,
képzésre fordítható pályázati pénz elnyerése az előző vezetés eredménye.
A jövőbeni célok között szerepel a háziorvosokkal közös prevenciós
program megvalósítása, a sürgősségi osztály kialakítása, rendelő felújítás,

a tüdőgondozó és felnőtt pszichiátriai ellátó áttelepítése a kórház területére,
a felújításra szoruló épületszárny rekonstrukciója. A legnagyobb hangsúly a
megye többi egészségügyi intézményével – főként Szekszárddal – való
együttműködésen, a járó beteg és a sürgősségi ellátás erősítésén, a 120
ágy megtartásán és a rehabilitációs szerep regionális betöltésén van, illetve
az idős ellátás új kihívásainak szeretnének mindinkább megfelelni.
Leszámolnának az önkényuralmi rendszer emlékeivel
Dombóváron országos viszonylatban is sok közterület visel a XX. század
önkényuralmi rendszereihez köthető nevet. Az önkormányzatoknak
azonban jogszabályban rögzített kötelezettsége az ilyen jellegű utcanevek
megváltoztatása, mint ahogy cégek, intézmények, civil szervezetek és
sajtótermékek sem viselhetnek ezentúl diktatórikus múltra utaló nevet. A
tilalomról szóló törvény január elsején lépett hatályba, de több
önkormányzatnak türelmi időre lesz szüksége. A múlt század önkényuralmi
rendszereihez köthető dombóvári közterület-nevek összegyűjtésére egy
munkacsoport jött létre.
Családoknak segített a nőegylet
Ismerősként fogadták a Szekszárdi Nőegylet Egyesület tagjait az év végén
a megyeszékhely több intézményében, parókiáján, de sok rászorulót is
felkerestek otthonukban. Ilyen alkalmakkor tartalmas élelmiszercsomagot
visznek a szükséget szenvedőknek. Elvitték adományukat a Családok
Átmeneti Otthonába is, ahol közösen ünnepeltek azokkal, akiket a
gyermekeikkel együtt az életkörülményeik erre a helyre kényszerítettek. A
Szivárvány Iskola tanulóit édességgel lepték meg, és öt rászoruló
családnak tartalmas élelmiszercsomagot juttattak. Ez minden évben így
történik a szervezet megalakulása óta. A Szekszárdi Nőegylet célja a
hátrányos helyzetű gyermekek és családok támogatása, az ifjúság
családcentrikus nevelésének segítése és a tehetséggondozás.
Tavaly sem futamodtak meg a kihívás elől szilveszter délelőttjén a tolnai
sportpályára érkezők: többnyire futva hagyták maguk mögött az óévet,
jelképesen 2012 métert kocogva.
Több, mint tíz éve rendezi meg a Tolna Városi Bringások és Barátaik
Szabadidős Társaság a szilveszteri futást. A hétfő délelőtti tolnai
programon minden eddiginél többen vettek részt, közel százan teljesítették

a távot. A kezdetben szűk körű esemény mára igazi városi rendezvénnyé
nőtte ki magát.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei, köszönöm a figyelmet.
A regionális hírek a médiatanács támogatásával készültek.
(Készült a Médiatanács támogatásával.)

