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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. február 03-án,
vasárnap. – Köszöntöm Önöket, Kovács Viktória vagyok.
Aki tudja, kerülje el a Munkácsy utca környékét!
Paks továbbra is vállalja a járóbeteg-szakellátási feladatok elvégzését,
és a szakorvosi rendelőintézetet saját intézményként működteti
tovább
A véradásra nagy szükség van
Máris mondom a részleteket.
Aki tudja, kerülje el a Munkácsy utca környékét!
A Munkácsy utcában folyó munkálatok miatti kényszerállapot kedvezőtlen
időjárás esetén február végéig is eltarthat - írja a teol.hu.
A Munkácsy utcában folyó munkálatokra a vízvezeték-építés és az
elektromos kábelek fektetése miatt van szükség – mondta el Böröcz Máté
polgármesteri titkár. A munkák idejére – melyek kedvezőtlen időjárás
esetén akár február végéig is eltarthatnak – az utca alsó szakaszát csak a
buszok használhatják, személygépkocsival mindkét irányból tilos behajtani
(kivéve az ott lakóknak). Ennek ellenére ezt sokan figyelmen kívül hagyják,
mint ahogy azt is, hogy az Ybl utcában ez idő alatt tilos a parkolás, hiszen a
forgalom a lezárás miatt ide terelődik. Az utcában ki is van téve az erre
vonatkozó tábla, ám olyan sok autó áll ott reggeltől estig, hogy egyenesen
veszélyes lett arra közlekedni.
A rendőrség folyamatosan ellenőrzi az érintett szakaszt, és rajtuk kívül a
közterület felügyelőknek is jogukban áll szankcionálni.
Dr. Deák Balázs, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta,
már intézkedtek a tilosban való parkolás miatt. Ennek kapcsán azt is
ismertette, hogy aki ilyet tesz, azt vagy 10 000 forint helyszíni bírsággal
sújtják, vagy feljelentik szabálysértésért. A fennálló helyzet óta szerencsére
nem történt sem személyi sérüléses, sem anyagi káros baleset. Annak
érdekében azonban, hogy ez továbbra is így maradjon, visszatérő jelleggel
ellenőrzik az Ybl utcát és környékét, ahol sebességkorlátozás is érvényben
is.

Nem írta alá a szerződést, így nem gyűjthettek fát
A gerjeni önkormányzat is pályázott a szociális tűzifaprogramban. Sikerrel
is jártak, s azt a 12 köbméternyi fát, amire szert tettek, január utolsó napján
kiszállíttatták 12 családhoz. De – mint Máté Dénes mondta – legalább
ötven családnak lenne szüksége segítségre. A polgármester ennek
érdekében számos fórumot megjárt már. Korábban a közútkezelővel
egyeztek meg, és a bekötőút környékét tisztították meg cserében a kivágott
fáért.
Két éve a bajai vízügyi igazgatósággal vették fel a kapcsolatot, hogy az
ártérből a hulladék fát elvihessék. Első évben az áradás akadályozta meg,
hogy tüzelőhöz jussanak, a következőben egy hiányzó aláírás. Máté Dénes
elmondta, minden feltételt teljesítettek, vállalták, hogy felügyelik a gyűjtést,
sőt azt is, hogy a hulladéktól megtisztítják a területet, de a vízügy vezetője
nem írta alá a szerződést, ami lehetővé tette volna, hogy a rászorulók
ellenőrzött körülmények között gyűjtsenek az ártérből hulladék fát.
A város megtartja, s maga működteti
Paks nem adja át az államnak, hanem továbbra is vállalja a járóbetegszakellátási feladatok elvégzését, és a szakorvosi rendelőintézetet saját
intézményként működteti tovább. Erről legutóbbi rendkívüli ülésén hozott
döntést a képviselő-testület. Az indoklásban az áll, hogy a város hétéves
gazdaságfejlesztési programjának kiemelt célja az egészségügyi
szolgáltatásfejlesztés. Éppen ezért az önkormányzat a múltban is kiemelt
figyelmet fordított az egészségügyi alap- és szakellátásra, saját
beruházásként megépült a rendelőintézet, létrejött az egynapos sebészet,
befejezéséhez közeledik a gyógyászati központ építése.
Arról is döntöttek, hogy a városi rendelőintézetet önálló költségvetési
szervvé alakítják. Mindezen túl a város vagyongazdálkodási tervéről, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati és bérleti
szerződésben vállalt feladatokról tárgyaltak a városatyák.
A túlélést jelentheti a rendszeres etetés
Bár a tél utolsó hónapjában járunk, februárban és márciusban még kevés
élelmet találnak a madarak. A kis szárnyasok már odaszoktak, és
számítanak az eleségre, amely számukra az életben maradást jelentheti.
Mint ismeretes, télen nem minden nálunk honos madár vonul melegebb
tájakra, számos faj itthon marad. Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk

északabbra fekvő, mostohább téli klímájú területek madarai számára sok
esetben Magyarország jelenti a telelőterületet. Legjobb táplálékok az olajos
magvak, a napraforgó, a dióbél, a tökmag. Hasonlóan fontos téli etetőanyag
az állati zsiradék: a nem sós, vagy kifőzött szalonna, a faggyú, illetve a ma
már szinte bármely élelmiszerbolt állateledel kínálatában szereplő
cinkegolyó. Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kitesznek valamilyen
vízszintes felületre, akár az etető sík tetejére, mert ezt is nagyon szeretik a
madarak, különösen a vörösbegyek. A fentiek mellett gyümölccsel,
elsősorban almával, lehet kínálni a madarakat. Ezeket lehetőleg bokrok és
fák ágcsonkjaira kell felszúrni, így a madarak hóeséskor és azt követően is
hozzáférhetnek.
Dr. Kis Ernő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
szekszárdi csoportjának titkára elmondta, hogy szombat délelőttönként 10
és 12 óra között kedvezményesen kaphatnak napraforgómagot a Béla tér
6. szám alatti irodában azok, akik rendszeresen etetik a madarakat.
A véradásra nagy szükség van, - természetesen a szabályok betartása
mellett-, arról, hogy hol adhatunk februárban vért, és a 18. életévüket
betöltötteket mi módon szeretnék véradásra motiválni Gulyás Katalin, a
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének megyei igazgatója
beszélt a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!

