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2013. március 18-án hétfőn a regionális híreket Kovács Viktóriától
hallják.
Minden út járható Tolna megyében
A héten is várja a véradókat a Vöröskereszt
Ügyeljünk a zseblopásra Húsvét előtt!
Jönnek a részletek.
Minden út járható Tolna megyében
Vasárnap délutánra minden út járhatóvá vált Tolna megyében - közölte
Deák Balázs, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A hóakadályok a megye minden területén megszűntek. Vasárnap délutánra
járhatóvá váltak a Diósberény és Hőgyész, Fürged és Ozora, illetve
Györköny és Nagydorog közötti útszakaszok is, így délután három órától
újra megindult a forgalom a megye útjain.
A héten is várja a véradókat a Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete. A
heti véradások helyszínéről és időpontjairól Gulyás Katalin megyei
igazgatót hallják. - INTERJÚ!!!
A zseblopásokra hívta fel a figyelmet Orsós Zoltán őrnagy, a megyei
rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi előadója. A közelgő Húsvét előtt nem
árt szem előtt tartani, hogy még mindig a zseblopás a bűnelkövetés
leggyakoribb módja az ünnepi bevásárlások időszakában. Ennek oka, hogy
ünnepek előtt az emberek a szokásosnál több pénzt tartanak maguknál, és
a figyelmüket is inkább a vásárlás köti le. Mint kiderült, a zseblopásokat
jellemzően olyan helyen követik el a tolvajok, ahol nagy a tömeg, így
például
piacon,
bevásárlóközpontokban
vagy
tömegközlekedési
eszközökön, pályaudvarokon.
A módszerek változatlanok, a táskából, hátizsákból és a zsebekből vagy
szimplán kiveszik az értékeket, vagy pedig éles késsel, pengével vágják ki
a ruhát, illetve metszik le a táska szíját.
Orsós Zoltán elmondta, nagyon fontos, hogy az értékeket belső zsebekben,
illetve a kézitáska rejtettebb zugában helyezzék el, és lehetőség szerint
minél kevesebb készpénzt rejtsenek. Érdemesebb minden lehetséges

helyen bankkártyával fizetni, így kevés készpénzt kell magunknál tartani. A
kártya a PIN-kódját viszont semmiképp sem szabad a kártya közelében
tárolni.
A képviselő-testület elfogadta Kölesd 2013-as költségvetését. Berényi
István polgármester elmondta: várhatóan mintegy hatmillió forint likvid hitel
felvételére lesz szüksége idén a kölesdi önkormányzatnak. A faluvezető
ezzel együtt összességében nem ítéli rossznak az idei büdzsét. Mint
mondta, Kölesd esetében kedvező anyagi szempontból, hogy az iskola
fenntartása és működtetése átkerült az államhoz. Az oktatási intézmény
finanszírozásához a korábbi években mintegy 30 millió forintot kellett
hozzátenni az állami normatíván felül. Ez a teher most megszűnik, igaz, a
korábbiakhoz képest kevesebb helyi adóbevétel marad a községnél, de az
egyenleg így is pozitív. Ugyancsak kedvező hatása van az idei
költségvetésre az állami adósságkonszolidációnak. Az állam 55-60 millió
forintos hitelállományt vállalt át Kölesdtől, így annak sokmilliós éves kamata
sem terheli már az önkormányzatot.
Berényi
István
hozzátette:
a
szociális
rendszer
ugyanakkor
alulfinanszírozott, a szociális étkeztetés, az idősek napközbeni ellátása, az
óvoda fenntartása sem oldható meg az állami támogatásból.
Befejeződött az ivóvízminőség-javító program Gerjenben
Saját forrás felhasználása nélkül, pályázati támogatással sikerült egy régi
problémát orvosolni Gerjenben. Most fejeződött be az ivóvízminőség-javító
program a településen. Máté Dénes polgármester elmondta, három és fél
évvel ezelőtt született a döntés arról, hogy megpróbálják kiaknázni a
lehetőséget és pályáznak, mert az uniós normáknak nem felelt meg az
ivóvíz minősége. A vas, az ammónia és a mangántartalom volt magasabb a
megengedettnél. Két utcában a vezeték is megérett a cserére. A település
a vártnál is nagyobb sikerrel járt, mert előbb a költségek 90 százalékát
nyerte el, majd az önerőre is sikerrel pályázott. Így, mint Máté Dénes
polgármester rámutatott, a községnek tulajdonképpen nem került pénzébe
a 150 millió forintos fejlesztés.
Az energiastratégiával ismerkedtek Pakson
Az atomerőmű adott otthon a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
plenáris ülésének. A kormány két évvel ezelőtt hozta létre a szervezetet,
hogy átvegye a megszüntetett három érdekegyeztető szervezet szerepét. A

mostani tanácskozáson az energiapolitikáról, azon belül az atomenergiáról,
valamint a családi élet nehézségeiről és a családok számára nyújtott
társadalmi segítségről esett szó.
Parragh László, az Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács soros elnöke
azt mondta, hogy a szakképzett munkaerő mellett az energiaárak
befolyásolják legjelentősebben a hazai vállalkozások versenyképességét,
ezért azt a törekvést, ami a szolgáltatók monopolhelyzetének
megszüntetését célozza, támogatják. Mint mondta, az államnak
szolgáltatásként kell felfognia az energiaellátást, és mindent el kell
követnie, hogy ne profitorientált legyen, és megszűnjön a mostani
monopolhelyzet.
Az atomerőmű Karbantartó Gyakorló Központjában Bognár Péter
vezérigazgató-helyettes a paksi létesítmény energiaellátásban betöltött
szerepéről, stratégiai céljairól tájékoztatott, Kovács Pál klíma- és
energiaügyért felelős államtitkár a Nemzeti Energiastratégia eredményeit
vázolta.
A kormány kitart amellett, hogy a gazdasági fellendülést csak a
magánszektor vezérelheti és a munkáltatók nélkül nincs esély a
felemelkedésre – hangzott el a Munkaügyi Központ által szervezett
munkáltatói fórumon, Szekszárdon.
László-Varga Zsuzsanna, a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója
elmondta: a kormány célja, hogy az évtized végére 1 millió új munkahely
jöjjön létre Magyarországon, amihez elengedhetetlenül fontos a munkáltatói
szerepvállalás.
A fórumon a Tolna megyei munkáltatók a kormány Munkahelyvédelmi
Akciótervének részleteivel ismerkedhettek meg, amelynek keretében
például szociális hozzájárulási adókedvezményt is igényelhetnek azok, akik
munkaerő-piaci
szempontból
hátrányos
helyzetű
munkaerőt
foglalkoztatnak.
A rendezvény házigazdája, Szűcsné dr. Füredi Szilvia, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízott igazgatója a különböző
munkáltatói
kedvezményekről
így
a
munkahelymegőrző-és
munkahelyteremtő támogatásról, az Első Munkahely Garancia program
részleteiről, továbbá az igénylés feltételeiről is – tájékoztatta a résztvevőket.
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm figyelmüket.

