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2013. március 3-án vasárnap a regionális híreket Kovács Viktóriától
hallják.
Lomtalanítás lesz Tolnán
Indul a kerékpárút-építés Pakson
Hullnak az agancsok, bezárul a Gemenci-erdő
Jönnek a részletek.
Lomtalanítás Tolnán
Március 6-án, szerdán indul a tavaszi lomtalanítási akció Tolnán. A
lomtalanítás alkalmával a zsákban kihelyezett lakossági hulladékot és az
egyéb darabos lomokat szállítják el. Nem kerül elszállításra: a zöld
hulladék, veszélyes hulladék (pl. festék, vegyszer, akkumulátor,
gumiabroncs), elektromos berendezés, hűtőszekrény, építési törmelék és
egyéb ömlesztve kihelyezett hulladék.
Indul a kerékpárút-építés Pakson
Március első napjaiban a geodéziai munkákkal és a közműfeltárásokkal
indul az új paksi kerékpárút építése. A közel 130 millió forintos költségű
pályázati forrás felhasználásával megvalósuló beruházás során több mint
négy és fél kilométer hosszú kerékpárút készül a Kölesdi úttól az
atomerőmű déli bejárójáig, majd Csámpa egy részén. A beruházás
befejezési határideje július 15-e.
Hullnak az agancsok, bezárul a Gemenci-erdő
E hónap végéig tart a Gemenci-erdőben elrendelt erdőlátogatási tilalom.
Fodermayer Vilmos, a Gemenc Zrt. erdészetvezetője elmondta: a
gímszarvasok ebben az időszakban kezdik hullajtani az agancsukat,
nyomukban pedig megjelennek az agancsgyűjtők is, akik zavarják az
állatokat és az erdőgazdasági munkákat.
A vadak nyugalma, az esetleges balesetek megelőzése érdekében
rendelték el a tilalmat, amelyre az új erdőtörvény ad lehetőséget. A
Gemenc Zrt. 2010. óta általában évente két időszakban tiltja az

erdőlátogatást: ősszel, szarvasbőgés idején, illetve a mostani, tél végi, kora
tavaszi időszakban.
A szarvasok elhullajtott agancsa egyébként a vadászatra jogosultak
tulajdona. Ezek fontos információt nyújtanak a szakembereknek a
vadállomány minőségét illetően is. A Gemenc Zrt-nél az a gyakorlat, hogy
az értékesebb, illetve a különleges agancsokat megőrzik, ezek egy
gyűjteménybe kerülnek. Az átlagos, vagy annál gyengébb elhullajtott
agancsokat pedig értékesítik. Az erdőlátogatás tiltása nem teljes körű:
túraútvonalak, tanösvények, kerékpárutak a mostani időszakban is
használhatók.
Elvárják a biztonság iránti elkötelezettséget
Kettőszázhetvenhat cég 650 szerződését értékelve ítélték oda idén az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kiemelt Szállítója címet.
Az elismerést a Nukleáris Biztonsági Kutató Intézet Kft. kapta, amely
magas szakmai hozzáértéssel, alapossággal, az atomerőmű speciális
igényeit rugalmasan kezelve végzi a munkáját.
Holló Előd igazgató tájékoztatása szerint az erőmű stratégiai és biztonsági
kérdéseinek megoldásában, a valószínűségi biztonsági értékelések és a
súlyos baleseti elemzések területén végez kiemelkedő tevékenységet az
intézet, amely ugyan csak négy éve jött létre, de magasan képzett, külföldi
tapasztalatokkal is rendelkező munkatársainak többsége tervezés óta
dolgozik az atomerőműnek.
– A Nukleáris Biztonsági Kutató Intézet szakembergárdájának abban is
nagy
szerepe
van,
hogy
a
paksi
atomerőmű
nemzetközi
összehasonlításában is jól szerepelt a célzott biztonsági felülvizsgálaton,
emelte ki Halász János, logisztikai főosztályvezető.
Hamvas István, az atomerőmű vezérigazgatója arról beszélt, hogy egyre
több vállalkozás segíti munkájukat, amelyeknek fontos szerepük van a
sikerekben, abban, hogy az elmúlt évben, években kiemelkedő
teljesítményt, jó eredményeket értek el. Az ellenőrzési kötelezettség és a
felelősség az atomtörvénynek megfelelően a paksi atomerőműé marad.
Hamvas István hozzátette, azt várják, hogy szállítóik gondos gazda
módjával tervezzék és végezzék a munkájukat, legyenek elkötelezettek a
paksi atomerőmű és annak biztonsága iránt.
Az idei évben először fogják megtartani a Jótékonyság Világnapját,
szeptember 5-én, Kalkuttai Teréz anya halálának évfordulóján. A

szekszárdi Balogh Jenő festőművész kezdeményezte a világnapot,
törekvéséről nyilatkozott a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testületének a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 16/2002. (XII.20.) számú rendelete 7/A. §-a
értelmében természetbeni ellátásként az általános iskolai tanulók részére –
tanulmányaik folytatása, sporttevékenységük biztosítása és egyéb
szabadidős tevékenységük segítése érdekében - az Önkormányzat a
tanítási időszakban összvonalas, helyi járatú „Tanuló autóbuszbérlet”
megvásárlásához nyújt támogatást. A támogatásban, kérelemre a bonyhádi
oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal és Bonyhád közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező tanulók részesülhetnek, ha
a)
az oktatási intézmények nyilvántartása alapján ingyenes
tankönyvellátásban részesülnek, vagy
b)
családjukban az egy főre jutó havi jövedelem –a törvényes képviselő
nyilatkozata alapján- nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át. (2013-ban 85.500.- Ft-ot)
A www.bonyhad.hu honlapról letölthető kérelmet a szülőnek vagy
törvényes képviselőnek 2013. március 14-ig kell eljuttatnia a Bonyhádi
Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 3. számú irodájába.
Pakson lesz a Final Four
A fiatalon elhunyt kiváló piros-kék kosaras, Morgen Ferdinánd emléke előtt
tiszteleg az Atomerőmű SE vezetése azzal, hogy Paksra hozta a Magyar
Kupa négyes döntőjét. A sorozatot korábban négyszer is első helyen záró
ASE ötödik győzelmére készül. Az Atomerőmű SE-Albacomp első elődöntő
március 30-án 18 órakor kezdődik, míg a Szolnok- Pécs összecsapás 20
óra 30 perckor. A bronzmeccset másnap 18 órakor rendezik, míg a döntőt
fél 9-kor, a mérkőzéseket a DigiSport Televízió élőben közvetíti. A
mérkőzésekre a szezonbérletek nem érvényesek, viszont a helyre szóló
bérletek a jegy megvásárlásával érvényesek. A négyes döntőre
napijegyeket adnak ki, egy jegy két mérkőzés megtekintésére jogosít. A
tiketteket megvásárolhatják elővételben is március 11-től munkaidőben az
ASE Gesztenyés úti irodájában és 16 órától a Kurcsatov úton található
sportos kávézóban.

