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Félmillió forintot szánnak a roma diákoknak
Kerékpárút épül Paks és Csámpa között
A tolnai önkormányzat idén is meghirdeti a környezetszépítő versenyt
Máris mondom a részleteket.

Félmillió forintot szánnak a roma diákoknak
Ebben az évben is félmillió forintot különít el a faddi önkormányzat helybéli,
középiskolában, illetve a felsőoktatásban tanuló roma diákok támogatására
– erről döntött legutóbbi ülésén a faddi képviselő-testület. A faddi
önkormányzat első alkalommal a 2009/2010-es tanévre írt ki
ösztöndíjpályázatot cigány tanulók részére, azóta támogatják a jól tanuló
roma diákokat - írja a teol.hu. Tavaly is ötszázezer forintos keretet
állapítottak meg, de csak kétszázezer forintot tudtak szétosztani, mert a
pályázati feltételeknek kevesen feleltek meg.
Idén is ötszázezer forint áll rendelkezésre a tavaszi, illetve az őszi
tanulmányi félévre. A középiskolában tanuló roma diákok havi 5 ezer forint
ösztöndíjat kaphatnak, ha tanulmányi átlaguk legalább 4-es. Havonta 3
ezer forintos támogatásban részesülhetnek a 3-3,99 közötti átlagot elérő
tanulók.
A felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók havi 8 ezer forintot
kaphatnak, ha legalább 3-as a tanulmányi átlaguk. Az esti, levelező, vagy
távoktatási formában tanuló főiskolások havonta 7 ezer forint támogatásban
részesülhetnek a legalább 3-as átlag után.
Rövidesen kezdődik a kerékpárút építése
A 6-os út mellett, a Duna felőli oldalon, 4,5 km-es kerékpárút épül Pakstól
Csámpáig. A kivitelező Baranya Aszfalt Kft. műszaki vezetője, Paizs Gábor
arról tájékoztatta a Tolna Népújságot, hogy jelenleg a fakivágási és egyéb
engedélyek beszerzését végzik. A munkát február 2. felében kezdik, az

átadási határidő július 15. Ettől kezdve az atomerőműben dolgozók is
járhatnak kerékpárral munkába.
Több tízezer forintot kaphatunk a virágokért
A tavalyi sikeres akció után idén is meghirdeti a tolnai önkormányzat a
„Gondos gazda – virágos porta” környezetszépítő versenyt. Ezzel a
kezdeményezéssel is igyekeznek ösztönözni a helyi lakosokat közvetlen
környezetük rendben tartására és szépítésére.
Családi ház, és társasház kategóriában nevezhetnek majd a versenyben
részt venni szándékozók. Az elbírálás szempontjai között szerepel a házak
előtti utcarészek virágosítása, az ápolt gyep, a nyírt sövények, előkertek és
zöldsáv kialakítása, a családi ház egyedi megjelenése. A társasházak
esetében pedig az ablakok, erkélyek virágosítása, a társasház előtti terület
parkosítása, illetve a lépcsőházak egyedi megjelenése alapján döntenek az
ítészek.
A pályázatokat április 2. és május 31. közötti időszakban lehet beadni. A
képviselő-testület szemlebizottságot állít majd fel, a zsűrizéseket a nyári
hónapokban végzik el. A két kategória első három helyezettje „Gondos
gazda – virágos porta 2013.” táblát, illetve kategóriánként 50 ezer, 30 ezer,
illetve 20 ezer forintos díjat kap.
Nem minden sziréna szólalt meg Paks környékén
A paksi atomerőmű harminc kilométeres zónájába telepített 146 szirénából
140 működött rendben a február 4-i próba alkalmával.
Az erőmű 30 kilométeres zónájába telepített lakossági tájékoztató és
riasztó rendszer szirénái így közel 96 százalékos megszólalási arányt
produkáltak a legutóbbi ellenőrzésen. Február 4-én délelőtt 11 órakor
Pincehelyen a MOLARI rendszeren is morgató próbát hajtottak végre, ahol
mind a 7 telepített sziréna megszólalt, a rendszer 100 százalékosan
működött.
Együttműködési megállapodást írt alá a Tolna Megyei Önkormányzat és a
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara február 5-én. Mivel a Tolna
Megyei Önkormányzat 2012. január 1-jétől a területfejlesztés és
vidékfejlesztés területi szintű legfontosabb szereplőjévé vált, ezért kiemelt
feladata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése,
együttműködésben a megyében található szakmai szervezetekkel. Arról,

hogy Tolna Megyei Önkormányzattal való együttműködésben milyen
szerepet vállal a kamara, Fischer Sándort, a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnökét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Zajlanak az agrárkamarai választások Tolnában
Tolna megyében február 4-én kezdődtek meg a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozására irányuló
választások.
A héten Pakson, Tolnán, Dombóváron, Tamásiban, Bonyhádon és
Szekszárdon lesz voksolás. A jövő hét elején pedig Nagyszokolyban és
Dunaföldváron. Az a közel 200.000 leendő tag, aki határidőig jelentkezett
be az új kamarába, a kamarai választásokon az "egy tag-egy szavazat"
elve alapján voksolhat a küldöttekre.
Január 21-éig 12 szakmai szervezet állított közösen listát, jelöltjeik
megtalálhatók a megyei listákon.
A megyei szervezetek március 9-én tartják az alakuló ülésüket, ahol
megválasztják a tisztségviselőket, köztük az elnököt és azt a 15 országos
küldöttet, akik az országos küldöttgyűlésen képviselik a megyét.
Az országos küldöttgyűlés március 28-án lesz. Az alapszabály
elfogadásával létrejön hivatalosan is az új Magyar Agrárkamara. Az új
köztestület kiterjed a teljes élelmiszer előállítási láncra, azaz alanyi jogon
tagja lesz a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az agráripar és a
vidékfejlesztés minden piaci szereplője - az őstermelőktől a
nagyvállalatokig, a termelőktől a kereskedőkig. A jogalkotó célja, hogy erős,
egységes és korszerű köztestületet hozzon létre a magyar agrárium
támogatására, versenyképességének erősítésére és érdekeinek hatékony
védelmére.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei, köszönöm a figyelmet!

