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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. január 13-án –
Köszöntöm Önöket, Kovács Viktória vagyok.

A szekszárdi kórház a legjobb a megyében
Bonyhádi helyi járati fejlesztés
Megalakulnak a helyi védelmi bizottságok
Hétfőn CVK klub nap
Máris mondom a részleteket.
Az „Év kórháza 2012” szavazáson megyénkből a szekszárdi Tolna Megyei
Balassa János Kórház végzett a legelőkelőbb helyen. A megyeszékhely
intézménye a 46. lett, a dombóvári Szent Lukács Kórház a 90., a bonyhádi
Városi Kórház és Rendelőintézet pedig a 149. A megyei rangsorban Tolna
a 14. helyet érte el. Az internetes voksolás alapján az elmúlt év legjobbja a
fővárosi Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
lett. A döntés több mint 40 ezer ember véleménye alapján született.

A bonyhádi Önkormányzat vezetősége a múlt héten több felháborodott
lakostól kapott bejelentést, mely szerint a helyközi járatos buszokon már
nem érvényes a helyi járatos bérlet. Így sokkal több pénzbe kerül a
közlekedés Majosra és Börzsönybe. 2013. január 1-jétől már nincs
lehetőség arra, hogy a helyközi járatokat helyi járatos bérlettel is igénybe
vehesse az utazó közönség. A kialakult helyzetről sem az Önkormányzat
sem a Gemenc Volán Zrt. nem tehet. Ettől függetlenül a városvezetés
január 4-én azonnal egyeztetést kezdeményezett, hogy a Volánnal közösen
keressenek megoldást a problémára. A lakosság érdekeit szem előtt tartva
a január 9-i tárgyaláson megegyezés született arról, hogy helyi járati
fejlesztés történik az Autóbusz állomás – Bonyhád-Majos, az Autóbuszállomás- Hidas-Bonyhád vasútállomás (a zománcgyár érintésével),
valamint az Autóbusz-állomás-Rákóczi u. 135. vonalakon. Az új járatokat
2013. január 14-től veheti igénybe a lakosság. Február hónapban minden új
járaton forgalomszámlálást végez a Volán, mely tapasztalatokat értékelve
március 1-jétől szükség szerint változhat még az újonnan bevezetett

menetrend. Az új menetrendről Bonyhád Város honlapján, a Gemenc Volán
honlapján, valamint az Autóbusz pályaudvaron tájékozódhat az utazó
közönség.
Február 15-ig valamennyi járásban megtartják alakuló ülésüket a védelmi
bizottságok. A testületek elnökei a január 1-jén hivatalba lépő járási
hivatalvezetők, akiknek munkáját egy katasztrófavédelmi és egy
honvédelmi elnökhelyettes, valamint egy titkár segíti majd. A Tolna Megyei
Védelmi Bizottság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkészítést tartott
a járási hivatalvezetőknek a nemzeti védelmi igazgatás rendszeréről, a
helyi védelmi bizottságok feladat és hatásköreiről. Az előadáson
bemutatkoztak a helyi katasztrófavédelmi elnökhelyettesi és titkári
feladatainak ellátására javasolt személyek.
Véget ért a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza által
szervezett "Magyar embernek magyar tánc" elnevezésű tánctanfolyam. A
program záró- rendezvényére, melyben a résztvevők bemutatják a tíz
alkalom során elsajátított néptánctudásukat, január 14-én, hétfőn 18 órakor
kerül sor a Művelődési Ház és Művészetek Háza dísztermében,
Szekszárdon a Szent István tér 15-17 szám alatt.
A Civil Segéd Alapítvány ismét CVK Klubnapot szervez január 14-én
hétfőn. A Klubnap részleteiről Győrfi Gyulát hallják. - INTERJÚ!!!
Északi portyájukról tart beszámolót
Kalandos túráról szóló élménybeszámolóval folytatódik a dunaföldvári
művelődési központ Népszerű Tudományok sorozata - olvasható a teol.hu
internetes hírportálon. Január 16-án, szerdán 18 órára Csepin Pétert, a
Bakonyi Poroszkálók elnökét, hagyományőrző huszárkapitányt hívták meg,
aki már másodízben vendégeskedik az előadássorozaton. Előzőleg arról az
útról tudtak meg részleteket a hallgatók, amikor Kazahsztánból lovagoltak
vissza a Kárpát-medencébe, most pedig a Bakó Sándorral közös tízezer
kilométeres északi portyájukról tart beszámolót. A kaland sok egyéb miatt
azért vált ismertté, mert a hagyományőrző huszárokat Svédországban
letartoztatták állatkínzás vádjával, mert lovaikat elcsigázta az út. Pataki
Dezső igazgató a 2002-ben indult az előadássorozatról elmondta, hogy

ősztől tavaszig nagyjából háromhetente tűznek napirendre egy-egy témát.
Az idei évadban volt már szó csokoládéról, történelemről,
energiatakarékosságról. A későbbiekben a porcelánkészítés rejtelmeiben
mélyülnek el, és a gyógynövények hatásaival ismerkednek.

Mindenről tudni fognak, ami a faluban történik
Mindenről tudni fognak, ami a faluban történik. Csapó László, Kistormás
polgármestere elmondta: hamarosan újabb térfigyelő kamerákat szerelnek
fel a településen. Az összesen 1,8 milliós fejlesztéshez a falu 1,67 millió
forintos támogatást nyert el a Belügyminisztériumtól. A tervek szerint a
település központjában, a bolt épületén helyezik el a két kamerát. A
berendezések egyik irányban a Petőfi utcát, a másik irányban a Kossuth
utcát figyelik majd, illetve a Dózsa utca bekötő szakaszára is rálátnak. Így a
rendszer a település mindhárom utcáját képes majd ellenőrizni. A
polgármester hozzátette, hogy a kamera által készített képeket fogadó
szervert a polgármesteri irodában helyezik el. A faluban már bő két éve van
már térfigyelő kamera rendszer, amely eddig a bejövő gépjármű forgalmat
ellenőrizte.

Csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság történt Ozorán
A Tamási Rendőrkapitányság eljárást folytat csoportosan, felfegyverkezve
elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt 3 fő ellen. A
rendelkezésre álló adatok alapján 2013.01.12-én délután egy 9 fős
társaság beszélgetett egy ozorai kocsmában, amikor szóváltásba
keveredtek 2 helyi lakossal. A konfliktus során a helyiek egy, szintén ozorai
társukat hívták segítségül, majd vascsővel és baseball-ütővel
felfegyverkezve rátámadtak korábbi vitapartnereikre, akik időközben
elindultak a szórakozóhelyről. Ekkor dulakodás kezdődött, melynek
következtében 1 fő súlyosan, 1 pedig könnyen sérült, továbbá
megrongálódott egy, a kocsma előtt parkoló, Mercedes Sprinter típusú
gépjármű is. Az elkövetőket a Tamási Rendőrkapitányság beosztottjai a
helyszínen elfogták, majd bűncselekmény elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt 3 főt előállítottak a Tamási Rendőrkapitányságra, ahol
jelenleg gyanúsítottként hallgatják ki őket. Őrizetbe vételükről később
döntenek.

