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2013. június 16-án vasárnap 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális hírei következnek Kovács Viktóriától, jó napot kívánok.
Számottevően csökkent az ittasan okozott balesetek száma a
megyében
A Szekszárdi Szociális Központ látja el a szociális alapszolgáltatás
feladatait Szekszárdon
Dunamenti Horgászok Halünnepe lesz júliusban
Következnek a részletek.
Számottevően csökkent az ittasan okozott balesetek száma Tolna
megyében. Három hónap mérlege: 52 közlekedési baleset. - írja a teol.hu
A megye közútjain az idei év első három hónapjában 52 személyi
sérüléssel járó közlekedési balesetet regisztráltak Tolna megyében a
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A balesetek száma – az
országosan tapasztalt 6 százalékos csökkenéssel szemben – 2 százalékkal
bővült 2012 azonos időszakához képest. Az 52 balesetből sajnos négy
halálos kimenetelű volt, ez a szám eggyel több az egy évvel korábbinál.
Az esetek 31 százaléka járt súlyos, 62 százaléka könnyű sérüléssel. Az
előbbiek száma 24 százalékkal csökkent, utóbbiaké viszont 19 százalékkal
nőtt a vizsgált időszakban. Az ittasan okozott balesetek száma ugyanakkor
számottevően, harmadával visszaesett 2012. január-márciushoz képest,
így az összes eseten belüli részarányuk 24-ről 15 százalékra csökkent.
A közúti balesetek során az idei I. negyedévben négyen haltak meg és 70en sérültek meg, 29 százalékuk súlyosan, 71 százalékuk könnyebben.
Összességében a közúti balesetben megsérültek és meghaltak száma
jelentősen, 17 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül
főként a könnyű sérülteké emelkedett, országosan ugyanakkor a sérültek
számában is csökkenés volt tapasztalható.

A járművezetők hibájából bekövetkezett balesetek négytizede – az egy
évvel korábbihoz hasonlóan – a sebesség nem megfelelő alkalmazása
miatt, további 19 százaléka az elsőbbség meg nem adása miatt következett
be. Ez utóbbi a tavalyi év első negyedévében még 24 százalékos
részarányt képviselt, ezen a téren tehát némi javulás tapasztalható.
Az adatok – a tavalyinál némileg kedvezőtlenebb első negyedévi
eredmények ellenére – ismét alátámasztják azt a tapasztalatot, hogy
közlekedési szempontból a Dél-Dunántúli Régió, és azon belül Tolna
megye országos szinten a legbiztonságosabb.
A megyeszékhelyen a szociális alapszolgáltatás feladatait – az étkeztetést,
házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek nappali
ellátást – a Szekszárdi Szociális Központ látja el. - írja a Tolnai Népújság. A
központ előző évi munkájáról szóló beszámoló szerint a szociális étkezést
csak a megyeszékhelyen biztosítják, igény szerint az év minden napján. Az
elmúlt évben 384 fő vette igénybe rendszeresen a szolgáltatást. A házi
segítségnyújtás keretében azokról gondoskodnak, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.
Tavaly 105-en igényelték ezt a fajta gondoskodást. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás 24 órás felügyeletet biztosít azok számára, akiknek ezt
koruk, illetve egészségi állapotuk indokolja. 2012-ben 90 készülékkel
működött a megyeszékhelyen a jelzőrendszer. Az idősek nappali ellátását
négy idősek klubja szolgálja, ezek tavaly 119 fő részvételével működtek. A
szociális központ szakellátási feladata az idősek gondozó otthoni ellátása.
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény a megyeszékhelyen a Dr. Kelemen
József Idősek Otthona, amely 113 fős férőhellyel, telt házzal működik. Az
intézmény iránti érdeklődés továbbra is igen nagy, az elhelyezésre
várakozók száma jelenleg 78 fő.
Késelés történt csütörtökön Pakson a Kinizsi utcában, értesült a Paksi
Hírnök. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya több
emberen elkövetett emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt
indított nyomozást egy paksi férfi ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint
a 41 éves gyanúsított június 13-án kora este egy paksi családi házban
előzetes szóváltást követően egy késsel több alkalommal megszúrta 41
éves feleségét és 51 éves sógornőjét. A két súlyosan sérült nőt kórházba
vitték, a támadót a rövid időn belül helyszínre érkező rendőrök elfogták. A

férfi kihallgatását követően őrizetbe vették. Azóta előzetes letartóztatását is
elrendelték - olvasható a Paksi Hírnök online felületén.
Újabb szakaszához érkezett a medinai faluközpont felújítása
Újabb szakaszához érkezett a medinai faluközpont felújítása - írja a Tolnai
Népújság.
Vén Attila polgármester elmondta: tavaly felújították a tűzoltószertár és
tejcsarnok épületét, e hét közepén kezdődik a polgármesteri hivatal
felújítása, nyílászáróinak cseréje, az épület külső szigetelése.
A községháza előtti terület térburkolatot kap, növényeket ültetnek és új
buszmegállót alakítanak ki. A beruházásra 14,4 milliós pályázati támogatást
nyertek, az áfát önerőként állja az önkormányzat. A kivitelezés nagyjából
két hónapig tart, az építkezés alatt részleges forgalomkorlátozás várható.
A faluban időközben befejeződött a malomépület, az óvoda és a
községháza fűtéskorszerűsítése a kazánprogramnak köszönhetően.
Mindhárom helyen biokazánra cserélték a gázfűtést. A téli tüzelő gyűjtése
már elkezdődött, a biokazánokat többek között bálázott szőlővenyigével
fogják táplálni.
Több kisebb útjavítás, kátyúzás zajlik Paks területén. Ezek közül
jelentősebb, bruttó nyolcmillió forintos beruházás a Csengey Dénes
Kulturális Központ környéki burkolat-felújítás. A munkát már tavaly
elkezdték, s most folytatják: összesen mintegy négyszáz-ötszáz
négyzetméter megrepedezett, megrongálódott betonfelület rendbetétele a
cél. A munkálatok várhatóan július végére fejeződnek be. Ugyancsak bruttó
nyolcmilliós költséggel és július végi határidővel zajlik a Váci, az Építők és a
Hajnal utcát érintő útburkolat-javítás. Az idei paksi beruházási listán több
mint hetven tétel szerepel, és abból mintegy húsz útjavítás - számol be a
Paksi Hírnök.
Elkészül határidőre a csámpai kerékpárút
A télies tavasz és sok csapadék miatt van némi csúszás a Paks és Csámpa
között épülő kerékpárút építésében, de a kivitelező szerint ez behozható.
Ezek szerint elkészül a július 15-i átadási határidőre az út - írja a Tolnai
Népújság.

A 4 és fél kilométeres szakasz nagy részénél már befejezték a
pályaszerkezeti elemek kiépítését, elkészültek a betonozás szintjéig, az
ütemezés szerinti következő lépés a belterületi rész aszfaltozása. Az építés
nem akadályozza a 6-os út forgalmát, ezért nincs korlátozás, erre a
csomópontok kialakításánál lesz csak szükség.
A város pályázati segítséggel építi a bicikli utat a Kölesdi úttól Csámpáig.
Külön pályáztak a belterületi szakaszra, s nyertek 56 millió forintot, illetve a
külterületi teljes költségét, 153 millió forintot. A beruházás 220 millió forintba
kerül. Vele párhuzamosan elkezdődött egy csámpai pihenőhely
kialakításának tervezése is a közösségi háznál, ahol a 6-os főút másik
oldalára vált a kerékpárosoknak kijelölt sáv. Egy olyan fedett, de nyitott
teret terveznek, ahol csoportok pihenhetnek meg. Készül majd egy konyha,
vizesblokk, asztalokkal és padokkal szerelik fel a helyet, és – ha a
költségvetés engedi – kemencét is építenek.
Dunamenti Horgászok Halünnepe lesz júliusban
A Bátai Önkormányzat, a Bátai Horgász Közhasznú Egyesület, és a Tolna
Megyei Horgászegyesületek Szövetsége júliusban rendezi meg a
„Dunamenti Horgászok Halünnepét” , mely alkalmából több versenyt is
szerveznek. Ezekről hallhatják Gecse Lajos, a Tolna Megyei
Horgászegyesületek Szövetségének elnökét. - INTERJÚ!!!
Regionális híreink végén megköszönöm figyelmüket, kellemes
rádiózást.

