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2013. május 12-én vasárnap, 15 óra 30 perckor a regionális hírek
következnek a Rádió Antritton, jó napot kívánok, Kovács Viktória
vagyok.

Baleset történt vasárnap reggel a 6-os főúton
Negyedmilliárt Ft jut szociális földprogramra
Négy aranyat gyűjtöttek be Tolna megyei borászok Belgiumban
A 6-os főúton a siófoki elágazó utáni Széptölgyesnél baleset történt
vasárnap a kora délelőtti órákban. Az esetről dr. Deák Balázs, a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője nyilatkozott a Rádió Antrittnak.
- INTERJÚ!!!

Negyedmilliárt Ft jut szociális földprogramra
Idén 250 millió Ft - tavalyi keretnél nyolcvanmillióval több - áll
rendelkezésre a szociális földprogram céljaira. A pályázatokat május 29-ig
lehet benyújtani - jelentette be Kovács Zoltán, az EMberi Erőforrások
Minisztériuma államtitkára péntek délután Faddon - számol be a megyei
napilap. A sajtótájékoztató a helyi szociális földprogram helyszínén, az
önkormányzat által használt két és fél hektáros zöldségeskertben folyt az
esemény. Az államtitkár a szociális földprogramot hasznosnak, sikeresnek
és népszerűnek minősítette, amely idén mintegy 150 helyszínen, több, mint
ezer hátrányos helyzetű embernek adhat értelmes munkát. A pályázatot
idén három hónappal korábban írták ki, így lehetőség van arra, hogy a most
futó, júniusban véget érő sikeres földprogramok zökkenőmentesen
folytatódjanak.
Lehet pályázni közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram
alprojektre - ennek kerete 120 millió Ft -, az eszközbeszerzési és fejlesztési
alprojektre; valamint a kertkultúra és kisállattartási alprojektre.
Fülöp János, Fadd polgármestere elmondta: a szociális földprogram révén
Faddon 15 ember jut munkához. A több éve használt, zárt területen kutat
fúrtak, öntözőrendszert alakítottak ki, és egy hűtőkamrát is építettek. A

megtermelt zöldséget a helyi napközis konyhán használják fel, így már 3
éve nem kellett emelniük az étkezési térítési díjat. A földprogramra pedig
idén is pályáznak.
Új építési telkek kialakításának lehetőség vizsgálja a paksi önkormányzat írja a Tolnai Népújság. A Malomhegy és a Prelátus térségének beépítési
lehetőségét fontolgatja a paksi önkormányzat. Egyelőre csak elképzelésről
van szó, hiszen döntés még nincs a kérdésben, az önkormányzat egy
szakértő céget bízott meg a lehetőségek vizsgálatával.
A településrendezési tervek módosítását igénylő munka egyik kezdeti
lépése volt a környék ingatlan-tulajdonosai részére tartott lakossági fórum.
Itt Horváth András tájékoztatta az érintetteket. Most mégis egy új terület
bevonásának lehetőségét vizsgálják. Ez a város északi határán lévő,
rendkívül jó adottságú terület, a Sánchegy „nyúlványa”.
Horváth András azt mondta, az utolsó, azaz az Arany János utca mögötti
rész mezőgazdasági terület. Az itt lévő parcellák magántulajdonban
vannak. Első lépés a szabályozási terv felülvizsgálata. Kiemelte, hogy nem
önmagában a területet kell vizsgálni, hanem azt is, hogyan lehet ellátni
közművel, úttal. A mostani keresztmetszetek ugyanis szűkösek, nem biztos,
hogy egy új lakóövezetet ki tudnak szolgálni. A szakember hangsúlyozta,
hogy a közművesítés nem a város feladata, a törvény a már beépített
területek esetében kötelezi az önkormányzatokat út- és közműhálózat
kiépítésére, nem abban az esetben, ha a tulajdonosok szeretnék
mezőgazdasági területüket értékes lakótelkekké alakítani.
A Prelátus területén egészen más a helyzet, az az önkormányzat
tulajdonában van, helyi természeti védett érték. Horváth András főépítész
szavai szerint tájképi értéke is van a teraszos művelésű szőlőterületnek, de
gondozása egyre nagyobb teher. Itt az előzetes elképzelések szerint
tizenhat villaépítésre alkalmas, viszonylag nagy, értékes telket lehetne
kialakítani ragaszkodva a magas építészeti minőséghez.
A Malomhegyi ingatlanokon a szomszédos utcákra jellemző kertvárosias
építkezést folytatva 300-400 otthon jöhetne létre. A főépítész elmondta, a
vizsgálat részét képezi egy esetleges elkerülő útnak a megépítése is, ami
már régóta újra és újra napirendre kerül.
Sikeres volt a tolnai önkormányzat által benyújtott pályázat a Bartók Béla
utcai Pitypang óvoda fejlesztésére - számol be a Tolnai Népújság. A projekt

mintegy 118,5 millió Ft támogatásban részesül. A képviselő-testület
legutóbbi ülésén felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Évente legalább egy, de lehetőség és szükség szerint több alkalommal is
összegyűlnek a györkönyi pincetulajdonosok, egyesületi tagok a Györkönyi
Pincehegyért Egyesület szervezésében, hogy a közterületeket rendbe
tegyék - olvasható a megyei napilapban. Braun Zoltán elnök - aki egyben a
település polgármestere - arról számolt be, hogy 11 hektárnyi közterület
van a pincehegyen, amit az önkormányzat már csak azért sem tud
gondozni, mert az alacsony munkanélküliségi ráta miatt nincs lehetősége
közmunkásokat foglalkoztatni, más forrása pedig nincs a szükséges
munkaerő biztosítására.
a legtöbb tulajdonos nemcsak a saját, hanem a szomszédos közterületet is
rendbe teszi. Azonban vannak olyan helyek, ahol erre sincs mód, itt kell a
közösség összefogása. Jövő csütörtökre tervezik a következő munkát. A
szervező a Györkönyi Pincehegyért Egyesület, várnak mindenkit, akinek
nem közömbös, hogy a falu frekventált helye miként fest.

Négy aranyat gyűjtöttek be Tolna megyei borászok Belgiumban
Négy aranyérmet hozhattak haza Tolna megyei borászatok – három
szekszárdi és egy bátaapáti - a Monde Selection 2013-as nemzetközi
borversenyéről, ahol összesen tizenhárom magyar bort díjaztak éremmel a
bírák - írja a Szekszárdi Hírhatár. A brüsszeli székhelyű minőségellenőrző
intézet honlapján tette közzé az idei eredményeket, mely szerint hét villányi,
három szekszárdi, egy-egy kiskőrösi, bátaapáti és balatonlellei bort díjaztak
éremmel.
A szekszárdi és a bátaapáti pincészet is arannyal térhetett haza. A
szekszárdi Fritz Pincészet 2009-es Aranydomb cabernet franc-jával, a
Takler Pince Kft. 2009-es szekszárdi kékfrankos réserve-jével, a szintén
szekszárdi Virághegyi Bor Kft. 2009-es cabernet sauvignonjával, a
bátaapáti Tűzkő Birtok-Eurobor Kft. pedig 2007-es Tűzkő Domb nevű
merlot-cabernet franc cuvée-jével érdemelte ki a legfényesebb érmet.
A Monde Selection, az 1961-ben Belgiumban alapított független
minőségértékelő intézet célja, hogy megtalálja és elismerésben részesítse
a világ legkiválóbb minőségű termékeit. A nemzetközi borversenyen,
amelyet minden év márciusában, áprilisában rendeznek, 2000 óta vesznek

részt magyar borok. A hazai borászatok 2010-ben szerepeltek a
legeredményesebben, akkor 22 érmet gyűjtöttek be.

A regionális híreket hallották a Rádió Antritton, köszönöm
figyelmüket!

