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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. január 7-én –
Köszöntöm Önöket, Kovács Viktória vagyok.
Termelési rekorddal zárt a paksi erőmű
Az ősök emléke előtt tisztelegtek megyeszerte
Máris mondom a részleteket.

Termelési rekorddal zárt a paksi erőmű
A paksi atomerőmű termelési rekorddal zárta a tavalyi évet, emellett az év
során megkapta az egyes blokk üzemidő-hosszabbításához szükséges
engedélyt, és jól megfelelt a célzott biztonsági felülvizsgálaton – mondta
Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a
2012-es évet értékelve pénteken.
Az elmúlt év legfontosabb eredményének nevezte, hogy egy évtizedes
előkészítő munka után a hatóság engedélyt adott a harminc éve üzemelő
egyes blokk további működtetésére.
Kiemelte azt is, hogy a célzott biztonsági felülvizsgálat nagyon jó
eredménnyel zárult. Az energiapolitikáért felelős uniós biztos
megfogalmazása szerint a paksi atomerőmű a biztonságot tekintve a
második helyre került az európai atomerőművek sorában.
Az, hogy a paksi reaktorok minden eddiginél több, 15 793 gigawattóra
villamos energiát termeltek 2012-ben, Kovács Antal szavai szerint a cégre
jellemző termelési, biztonsági és üzemeltetési filozófia eredménye. A
létesítmény tartósan a hazai termelés több mint 40 százalékát biztosítja.
Húsz százalékkal emelkedik a buszjegyek ára Pakson
Múlt év végén lejárt a paksi önkormányzat és a Gemenc Volán Zrt. közötti
helyi menetrend szerinti közlekedési szolgáltatásra vonatkozó szerződés. A
feltételek lényegesen megváltoztak, de a képviselő-testület rendkívüli
ülésén úgy döntött, hogy a megállapodást két évvel hosszabbítják. Mivel a
közszolgáltatást végző cég tulajdonosi képviselője úgy nyilatkozott, hogy a
törvény szerint a szolgáltatót a jövőben semmilyen veszteség nem érheti,
közel húsz százalékos áremelésre kényszerült a városvezetés.

Ennek eredményeként 2013. február elsejétől a
egyvonalas bérlet 3400, az összvonalas bérlet 3830
nyugdíjas és tanuló bérlet 1175 forint lesz. Tell
tájékoztatása szerint a tanulóbérletek árának
önkormányzat visszatéríti.
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Az ősök emléke előtt tisztelegtek megyeszerte
Hazaértünk. Ez a felirat áll a szombaton felavatott szekszárdi székely
emlékmű középső kopjafáján - olvasható a teol.hu internetes hírportálon.
Körülötte a bukovinai települések nevét őrző emlékfák: Andrásfalva,
Hadikfalva, Istensegíts, Fogadjisten és Józseffalva.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének kezdeményezésre, az
önkormányzat támogatásával és az Elekrolit Kft. jelentős segítségével
készülhetett el a székelyek egységességét, hazatérését kifejező mementó,
Törő György fafaragó munkája – mondta az avató ünnepségen Szegedi
Dezsőné, az egyesület elnöke. Ugyanakkor arra is kitért, hogy az emlékmű
még nem egészen kész, ám oka van annak, hogy pont e napokban adták
át.
A népcsoport tagjait az 1764-es mádéfalvi vérengzés űzte Bukovinába.
Csibi Krisztina, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke
ünnepi beszédében úgy fogalmazott, ez a közös történelmi múlt a mai
napig összetartó erő a magyar székelyek számára. Horváth István
polgármester pedig a népcsoport példaértékű nemzet- és hazaszeretetét,
az ősök előtti tisztelgését méltatta.
Az avatón Kovács Gábor zenész saját szerzeményét, a Nemzet dalát adta
elő, Olé Lajosné szintén saját művét, a Mementót szavalta, valamint
bátaszékiekkel kiegészülve a szekszárdi egyesület kórusa énekelt. Az
emlékművet Gábriel atya áldotta meg.
Kakasdon is fejet hajtottak a leszármazottak. De nemcsak a mádéfalvi
veszedelem áldozataira emlékeztek vasárnap a Székely kapu melletti
kopjafánál, hanem a Don-kanyarban elesett katonák emlékére is gyertyát
gyújtottak a falu emlékművénél. Bonyhádon Illés Albert jezsuita szerzetes
mondott áldást, valamint koszorúkat helyeztek el a Székely Emlékparkban,
szintén a 249 évvel ezelőtti tragédiára emlékezve, majd a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége megtartotta tisztújító küldöttgyűlést a
Városházán.

A testület ismét Csibi Krisztinát választotta elnöknek – az egyetlen jelöltre
74 szavazatból 72 érkezett – és Csiki Bélát is megerősítették alelnöki
tisztségében. A tíz tagú elnökségbe újként a Bács-Kiskun megyei Antal
Zsoltot választották. A küldöttgyűlésen 96-an vettek részt, határon túlról –
Erdélyből és a Vajdaságból – hat településről közel húszan érkeztek. A
tisztújítás mellett elfogadták a szövetség idei program- és költségvetési
tervét.
Kevesebb feladattal és új néven, de továbbra is működik
A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa – az állami normatíva
kiesése miatt – úgy döntött, hogy január 1-jével megszünteti önálló
munkaszervezetét.
Egy dolgozó került át a bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalba, a
továbbiakban az ő feladata lesz a társulás tevékenységeinek koordinálása.
A jelenleg még 21 települést tömörítő társulás folytatja működését, de
Völgységi Önkormányzatok Társulása néven. A járások létrejöttével
Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba a bonyhádiba került, ezért amennyiben
e négy település kifejezi ebbéli szándékát, a jövőben ők is az új társulás
tagjai lehetnek.
Metzné Darabos Orsolya, a munkaszervezet leköszönő vezetője elmondta:
a társulás ezentúl négy nagyobb feladatot lát el: a központi háziorvosi
ügyeletet, a szociális- és gyermekjóléti szolgáltatást, a területfejlesztést,
illetve a belső ellenőrzést.
Hozzátette, a társulás 2004-es megalapításától igyekeztek olyan
tevékenységi kört kialakítani, amellyel az önkormányzatok működését
segíthették. Jelentős eredménynek tartja, hogy létrehozták Tevelen az
„Árvácska” családok átmeneti otthonát, Bonyhádon pedig az „Együtt 1
másért” Nappali Intézményt, amelyben az értelmileg sérült, illetve a
fogyatékkal élő embereknek nyújtanak segítő kezet. Ugyancsak a
kiemelkedő lépésekhez sorolta a Solymár Imre Városi Könyvtár
gesztorságával működtetett mozgókönyvtári szolgáltatást, amelynek révén
a kistelepüléseken is többszázezres állomány-bővítés valósulhatott meg az
épületek felújítása mellett.
Metzné Darabos Orsolya arra is kitért, hogy az elmúlt években számos
térségi szintű fejlesztést, projektet bonyolítottak le, és a közmunkaprogram
koordinálásában, illetve a szociális foglalkoztatásban is szerepet vállaltak.

A kulturális- és a szabadidős kezdeményezéseket is támogatták, akárcsak
a Völgységben működő civil szervezeteket. Feladataik nagy része az
átállás után is megmaradt, a társulás legfőbb célja továbbra is az, hogy a
tagönkormányzatoknak a lehető legtöbb segítséget megadja a napi
kihívások leküzdéséhez, és hozzájáruljon a települések szebbé, élhetőbbé
tételéhez.
Március végén választhatnak új polgármestert a váraljaiak
Március 24-én választhatnak új polgármestert Váralján – erről pénteki
ülésén döntött a helyi választási bizottság a voksolással összefüggő
határidők meghatározása mellett.
Filczinger Ágnes, a település vezetője december 31-ével lemondott
tisztségéről, a bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal titkársági
osztályvezetőjeként dolgozik tovább, emellett Bonyhádvarasd, Izmény és
Kisvejke jegyzői feladatait is ellátja.
Kovács Péter, a Közös Hivatal címzetes főjegyzője elmondta, az új
községvezető megválasztásáig Molnár Péterné alpolgármester irányítja a
falut.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei, köszönöm a figyelmet.

