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2013. július 29-én hétfőn 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális
hírei következnek, a mikrofonnál Kovács Viktória, jó napot kívánok!
Rendőrségi segélyhívó készüléket adtak át Szekszárdon
Több kérdésben is döntöttek a július 25-i rendkívüli közgyűlésen vége
felé tart az őszi búza betakarítása
Rendőrségi segélyhívó készüléket adtak át Szekszárdon
A TÁMOP 5.6.1 projekt keretében rendőrségi segélyhívó készüléket adtak
át Szekszárdon ma délelőtt, az átadást pedig egy sajtótájékoztató követte.
László-Varga Zsuzsannát, a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatóját
kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Több kérdésben is döntöttek a július 25-i rendkívüli közgyűlésen
A 2012-es szolgáltatási díjak változatlanul hagyását, esetleg csökkentését
javasolja a távhő szolgáltatónak díjmegállapítással kapcsolatos
állásfoglalásában a megyeszékhely közgyűlése.
Az állásfoglalást a július 25-i rendkívül közgyűlésen fogadták el a
városatyák. Szekszárdon a távhőszolgáltatásba jelenleg 5674 lakás és 255
közületi fogyasztó van bekapcsolva. Közel 5600 lakásban a melegvízszolgáltatást is az Alfa Nova Kft. végzi. Jelenleg a lakossági fűtési alapdíj
évenként nettó 281,51 forint légköbméterenként. A használati melegvíz
alapdíja nettó 50,40 forint légköbméterenként, az együttes alapdíj pedig
331,91 forint légköbméterenként, ehhez jön még az áfa.
Rendeletet alkotott a közgyűlés a települési önkormányzat tulajdonában
álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatban. A rendelet
értelmében többek között nem engedélyezhető filmforgatás önkormányzati
rendezvények időtartamára és területére. Ez alól mentesség kizárólag
közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat különösen az oktatási, a tudományos és az
ismeretterjesztő témájú filmalkotások szolgálnak. A filmforgatás céljából
történő közterület-használathoz – a hozzájárulás megadását követően – az

esetleges akadályok elhárítását követő tíz napon belül biztosítani kell a
területet.
A rendkívüli közgyűlés napirendjén szerepelt Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Fenntarthatósági Tervének elfogadása. Mint elhangzott,
egy korábbi önkormányzati határozat alapján egy környezetvédelmi és
kutatásfejlesztési Kft. készítette el a tervet, amely a város honlapján
megtekinthető. Azért volt szükség az elkészítésére, mert megléte sok
pályázat esetében elengedhetetlen követelmény. A megyeszékhely
fenntarthatósági tervét a közgyűlés elfogadta - számol be a Tolnai
Népújság.
Vége felé tart az őszi búza betakarítása
A vége felé tart az őszi búza betakarítása Tolna megyében. Idén
megyénkben 47 ezer 800 hektáron vetettek őszi búzát a gazdálkodók,
ebből közel 45 ezer hektáron már végeztek a munkákkal. Hektáronként,
átlagosan 5,8 tonna termett, ami az országos átlagnál valamivel jobb lett. A
búza mellett a repce vágását is megkezdték. Idén ebből a szokásosnál több
területet vetettek el, közel 8 ezer hektárt. Ennek az az oka, hogy tavaly egy
tonna repcéért a felvásárlók 140 ezer forintot is adtak. A repcéből
hektáronként 3,2 tonna lett az átlagtermés, ami jónak számít. A kalászosok
közül a rozs és a tavaszi búza áll még lábon. A tavaszi árpa aratását is
megkezdték a gazdák, ebből 1546 hektáron vetettek, és az első
eredmények szerint hektáronként 3,6 tonnás az átlagtermés.
A betakarítást követően a legfontosabb teendő a szalmabálák elhelyezése,
amit a gazdák minél előbb igyekeznek elszállítatni a területről, nehogy a
szárazságban leégjenek egy esetleg felelőtlenül eldobott cigarettacsík miatt
- olvasható a megyei napilapban.
Megalakult a napokban a Várdombi Polgárőr Egyesület. A szervezetbe
rendes és pártoló tagként is kérhető felvétel, előbbi önkéntes szolgálattal és
kötelező tagdíjjal, utóbbi vagyoni hozzájárulással, vagy egyéb, az egyesület
működését segítő tevékenységgel járulhat hozzá az eredményességhez írja a Tolnai Népújság.

Őz okozott motoros balesetet
Motoros baleset történt a 6-os úton vasárnap este háromnegyed kilenc
körül Tolna környékén. Egy férfi és utasa, egy nő Paks felől Szekszárd
irányába tartottak, amikor a tolnai elágazó közelében egy őz ugrott a
motorkerékpárjuk elé. Az ütközést nem tudták elkerülni, elestek a járművel.
Mindkettőjüket kórházba szállították.
Az Államkincstár biztonsági őre tett bejelentést vasárnap hajnali négy óra
körül a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére. Elmondása szerint
egy félmeztelen fiatal férfi Szekszárdon egy telefonüzlet irodájának
üvegfalát ütlegelte. Miután rászólt, a fiatalember lökdösni kezdte, mire a
biztonsági őr gázspray-vel lefújta a támadót, aki elmenekült a helyszínről.
Nem sokkal később az őr hallotta, hogy valaki betörte a közelben levő büfé
ablakát. A néhány perc múlva a helyszínre érkezett rendőrök elfogták a
bűncselekménnyel gyanúsítható 19 éves szekszárdi fiatalembert. Mivel
ellenállt a rendőri intézkedésnek, megbilincselték, majd előállították a
Szekszárdi Rendőrkapitányságra. Az ügyben garázdaság vétség
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás - tájékoztatta rádiónkat Steinbach
Zsolt, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Az elmúlt héten is több véradás zajlott a megyében a megyei Vöröskereszt
szervezésében. Kedden és csütörtökön a dombóvári intézetben, illetve
hétfőn és pénteken a szekszárdi intézetben várták a véradókat.
23-án kedden Bátaszéken 64-en nyújtották karjukat, közülük 6-an először.
Csütörtökön Faddon sikeres véradást tartottak - 46-an fejezték be a
véradást, ebből 4 új véradót regisztráltak.
Pénteken rendkívüli véradásra került sor a tolnai Tescoban, amellyel egy
országos véradónaphoz csatlakoztak. Kakasdon is tartottak kiszállásos
véradást, itt 24-en adtak vért, 3 új véradót köszöntöttek.
Az eheti tervezett kiszállásos véradások helyszíneiről és időpontjairól
Gulyás Katalint, a Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének megyei
igazgatóját hallják. - INTERJÚ!!!
Ezek voltak regionális híreink, köszönöm a figyelmet.

