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A regionális híreket 2013. március 25-én hétfőn Kovács Viktóriától
hallják. Jó napot kívánok.
Narancssárga figyelmeztetés és citromsárga riasztás
A héten is várják a véradókat!
Molnár Péterné Fritz Judit nyerte meg az időközi polgármesterválasztást Váralján
Narancssárga figyelmeztetés és citromsárga riasztás
A hétfő éjfélig lehulló – várhatóan 15 centiméternyi - friss hó miatt
narancssárga figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat
Tolna és Baranya megye mellett immár Fejér és Somogy megyére is. A
meteorológiai szolgálat azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a hó
mennyiség becslése erősen bizonytalan, az előre jelzettnél több, akár 20
cm is lehet.
Az esti óráktól a viharossá fokozódó északkeleti szél a friss hóval fedett
területeken magas hótorlaszokat emelhet, ezért Tolna, Baranya, Somogy
és Zala megyében valamint Bács-Kiskun megye nyugati részén
citromsárga riasztás lépett érvénybe.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság azt kéri, aki teheti, ne
induljon útnak. Ha mégis, indulás előtt tájékozódjanak az időjárásról és az
utak állapotáról és kövessék figyelemmel a hatóságok tájékoztatóit. Csak a
téli időjárásnak megfelelő járművel induljanak útnak, és lassabb
közlekedésre, valamint fennakadásokra is számítsanak.
A héten is várja az önkéntes véradókat a Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete. A heti véradások helyszínéről és időpontjairól Gulyás Katalin
megyei igazgatót hallják. - INTERJÚ!!!
Molnár Péterné Fritz Judit nyerte meg az időközi polgármester-választást
Váralján. Kovács Péter tájékoztatása szerint a névjegyzékbe felvett 720
szavazóból 207 jelent meg a vasárnapi, reggel hat és este hét között tartott
voksoláson.
Összesen 201 érvényes szavazat érkezett. Ebből Molnár Péterné Fritz
Judit 153-at, míg a másik induló, Müller Viktor 48-at kapott. A Bonyhádi

Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője hozzátette, mindez
előzetes, nem hivatalos végeredmény, hiszen március 26. 16 óráig van
lehetőség jogorvoslatra a voksolás kimenetelét illetően.
Megadja a tulajdonosi hozzájárulást a Harc Jövőjéért Alapítvány a harci
csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatban – mondta el Bóni Zoltán, az
alapítvány kuratóriumának elnöke.
A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezett kiépítése olyan területet is érint,
amely az önkormányzat és az alapítvány osztatlan közös tulajdonában van.
A vízjogi engedély megszerzéséhez szükség van az alapítvány tulajdonosi
hozzájárulásához, amit azonban 2012. márciusában a civil szervezet nem
adott meg. Az elutasító döntésről annak idején a harci Falunk Értékőrző
Közhasznú Egyesülete úgy vélekedett: az alapítvány részéről úgymond
bosszúról lehet szó, mivel a 2011-es időközi választáson Bóni Zoltán
korábbi polgármestert nem választották újra. Bóni Zoltán szerint viszont szó
sincs erről.
Az önkormányzat a hozzájárulás híján megpróbálta kisajátítani a területet,
de ettől végül elálltak. A község csapadékvíz elvezetésre vonatkozó
pályázata sikeres volt, ám a támogatást nem kapták meg, mivel ezen
pályázati forrásokat az állam időközben zárolta. A projekt későbbiekben
történő megvalósításához viszont a hozzájárulásra továbbra is szükség
van.
Bóni Zoltán elmondta, hogy a kérdés eldöntéséhez kibővített kuratóriumi
ülést hívtak össze, amelyen jelen volt Tóth Gábor alpolgármester és a
tervező cég képviselői is. Bóni Zoltán szerint minden kérdésükre kielégítő
választ kaptak. Az elnök közölte: bár az önkormányzat több, általuk
sérelmezett lépést tett az alapítvánnyal szemben, a kuratórium nem élt
vissza a döntési helyzetével, és egyöntetűen a hozzájárulás mellett tette le
a voksát.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi Környezetvédelmi Innovációs
Díjában részesült a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt., öntözési és halászati
fejlesztéseiért. A cég a debreceni egyetemmel közös fejlesztésben vett
részt. Ennek lényege: Dalmandra meteorológiai állomásokat telepítettek, az
egyetem által működtetett előrejelzési rendszer pedig pontosan kiszámolta
a növényi kultúrákhoz szükséges víz mennyiségét. Az új öntöző a vízben
oldott tápanyagokat precízen juttatta ki, a növények számára optimális

időpontban. Ezzel párhuzamosan korszerű teleltető és ivadék előnevelő
rendszert is kiépítettek, mely víztakarékos és környezetbarát.
A közfoglalkoztatási program keretében a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet több mint 200 hektár termőföldet ad át Tolna megyei
önkormányzatok kezelésébe. Az erről szóló szerződéseket napokon belül
aláírják az érintett települések.
A program célja, hogy a hátrányos helyzetű álláskeresők egy része az
agráriumban
megvalósuló
közfoglalkoztatás
keretében
jusson
munkalehetőséghez - tájékoztatta a Szekszárdi Hírhatárt Czine Tamás, az
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet sajtóreferense.
A napokban meghozott kormánydöntés értelmében Tolnából a legnagyobb
területű termőföldeket Nagyszokoly, Tamási és Fürged közmunkásai
vehetik majd művelésbe. Országszerte összesen 91 település
önkormányzata jut most földhöz, ezek közül 12 Tolna megyében található.
A nyertes települések között szerepel még Hőgyész, Iregszemcse,
Kalaznó, Miszla, Nagyszékely, Őcsény, Udvari, Varsád, és Nak. A
rendelkezésre álló, mintegy 1031 hektárnyi földből így egészen pontosan
207,9 hektár jut Tolnára.
A közfoglalkoztatási program a mezőgazdasági termelésre és a Start
munkaprogramokra épül, a megvalósításhoz az önkormányzatok meglévő
földterületei mellett állami földterületek biztosítása is szükséges.
Rendőrségi híreink következnek: az elmúlt hétvége eseményeiről dr. Deák
Balázs rendőrzászlóst hallják, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferensét. - INTERJÚ!!!

Ezek voltak regionális híreink, köszönöm figyelmüket.

