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Régi-új helyen Tolna megye legnagyobb összművészeti fesztiválja!
Szombaton rajtol a Bonyhád-Bátaszék futóverseny
Élőben követhető az országos kormányhivatali videokonferencia
Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. 2013. szeptember 19-áén,
csütörtökön 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei
következnek:
Régi-új helyen Tolna megye legnagyobb összművészeti fesztiválja!
Régi-új helyen Tolna megye legnagyobb összművészeti fesztiválja! Ma
délután 17 órakkor ünnepélyes keretek között nyitják meg az idei
Szekszárdi Szüreti Napokat a megújult Béla király téren.
A megnyitón jelen lesz Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke,a Vajdasági parlament elnöke, Pál Károly a Vajdasági Magyar
Szövetség ügyvezető alelnöke, Juhász Attila tartományi képviselő, Szabó
József tartományi mezőgazdasági fejlesztési alap ügyvezető igazgatója,
Fremond Árpád a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselője.
Dorkota Lajos Fejér megyei kormánymegbízott, a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal elnöke, valamint az Hamvas István MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója. Továbbá a város vendégei lesznek Nenad
Katanic’ a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és
Vízgazdálkodási Minisztériumának miniszterhelyettese és Danilo Golubovic’
a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási
Minisztériumának államtitkára, valamint Nigel Jones a Tesco Global Áruház
Zrt. vezérigazgatója és Ashley Hicks kereskedelmi igazgató. A rendezvényt
megnyitja
Varga Mihály fővédnök, Miniszterelnök helyettes,
nemzetgazdasági miniszter; Dr. Budai Gyula védnök, VM, parlamenti
államtitkár valamint Horváth István Szekszárd MJV polgármestere.
Szombaton rajtol a Bonyhád-Bátaszék futóverseny
Szombaton, szeptember 21-én lesz a Bonyhád-Bátaszék futóverseny, mely
fővédnőkei Potápi Árpád – Bonyhád Város Polgármestere, valamint Bognár
Jenő – Bátaszék Város Polgármestere. A nem mindennapi

megmérettetésről több részletet is elárult a Rádió Antrittnak Csillag Balázs,
a szekszárdi Sportcsarnok ügyvezető igazgatója,
Élőben követhető az országos kormányhivatali videokonferencia
Szeptember 20-án országos kormányhivatali videokonferenciára kerül sor,
amelyet a polgárok élõben követhetnek a világhálón keresztül. A
kormánymegbízottak és a kormányhivatalok vezetõ személyiségei hét
helyszínen gyûlnek majd össze, az egyes helyszínek között video-kapcsolat
teremti összeköttetést. A rendezvényt Dr. Navracsics Tibor közigazgatási
és igazságügyi miniszter nyitja meg, majd egyenként mutatják be az egyes
kormányhivatalok mûködési sajátosságait a kormánymegbízottak és a
fõigazgatók. A konferencia az Orient Press internetes oldalán tekinthetõ
meg szeptember 20- án délelõtt 10 órától. A tolna megyei kormányhivatal a
pécsi helyszínen lesz jelen, László Varga Zsuzsanna, főigazgató mondja
majd el a bemutatkozó beszédet és egy rövid kisfilmet is meg lehet
tekinteni Tolna megyéről. - tudtuk meg Farkas Melindától, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet sajtófőnökétől.

Halálos baleset történt a 6-os számú főúton
Csütörtökön, a hajnali órákban tragikus kimenetelű baleset történt a 6-os
számú főút 141-es kilóméterénél. A baleset részleteiről Steinbach Zsoltot, a
Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensét hallják. - INTERJÚ!!!
Karddal fenyegetőzött a fiatal nő
Előzetes letartóztatásba került az a fiatal szekszárdi nő, aki többször is
karddal, késsel fenyegetőzött, illetve bántalmazott embereket. tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság
2013. augusztusában és szeptemberében a gyanú szerint többször követett
el garázdaságot egy fiatal nő Szekszárd közterületein. A 19 éves
szekszárdi P. Cintia a sértetteket alkalmanként karddal és késsel
fenyegette, illetve megütötte, megrúgta őket. Mindemellett további erőszak
kilátásba helyezésével is fenyegetőzött. A nő ellen a Szekszárdi
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytat eljárást garázdaság bűntett
elkövetésének, súlyos testi sértés bűntett kísérlete és zaklatás vétség
elkövetésének megalapozott gyanújával.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság az eddig elkövetett, illetve az esetleges
újabb bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében 2013.
szeptember 9-én őrizetbe vette a nőt és kezdeményezte előzetes
letartóztatását. A Szekszárdi Járásbíróság ezután elrendelte előzetes
letartóztatását.
Rendkívüli testületi ülést tartottak Pakson
Rendkívüli testületi ülésen tárgyaltak a paksi képviselők – szeptember 18án – néhány, fontos és gyors döntést igénylő kérdésről. - tájékoztatta a
Rádió Antrittot Wessely Gábor a paksi Polgármesteri Hivatal sajtóreferense.
Lakossági és önkormányzati igények miatt módosul a településszerkezeti
terv és az ahhoz kapcsolódó helyi építési szabályzat. Ennek részleteiről
Horváth András városi főépítész tájékoztatta a képviselőket, akik a
szükséges – az államigazgatási szervek által javasolt, környezetvédelmi és
más okok miatti – változtatásokkal egyetértettek. A főépítész jelezte, hogy a
hatályos jogszabályok szerint, 2015 végéig a településrendezés általános
felülvizsgálatát is el kell majd végezni.
Szerepelt a rendkívüli ülés napirendjén az óvodákban dolgozók számára
járó pótlékok ügye is. Ezt az új köznevelési törvényben foglaltakhoz kell
igazítani.
Tárgyaltak még a képviselők a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról. Ennek keretében jövőre is támogatják a felsőoktatásban
tanuló, nehéz anyagi körülmények között élő paksi diákokat. A keretösszeg
4,5 millió forint, ami részben állami, részben önkormányzati forrásból
származik. A pályázati kiírást hamarosan közzé teszik a sajtóban.
Befejeződött a Kis-Konda-patak völgyének helyreállítása Dombóváron
Befejeződött Dombóváron a Kis-Konda-patak völgyének élőhelyrehabilitációja, amely során a mintegy hathektáros területen több mint 33
ezer őshonos fát ültettek el. - adta hírül az MTI.
A fejlesztést az tette szükségessé, hogy az elmúlt évtizedekben a területen
számos kedvezőtlen beavatkozás történt - közölte a dombóvári
önkormányzat szerdán az MTI-vel.
A völgy élőhelyeinek vízellátottsága a patak szabályozásával romlott, a
leértékelődött területen nagy számban jelentek meg az inváziós
növényfajok; az elhanyagolt területen jelentős mennyiségű építési
törmeléket raktak le a környéken élők.

Az 57 millió forintos európai uniós projekt célja az volt, hogy visszaállítsák a
helyi védettségű terület természetközeli állapotát.
A munkák során kiirtották az inváziós növényfajokat, és összesen 33 600
fát ültettek el. A telepített fajok között a legtöbb, 23 520 darab mézgás éger,
emellett 2400-2400 magyar kőrist és kocsányos tölgyet, 1200 vadkörtét,
valamint több száz vadalma-, madárcseresznye- és kislevelű hársfát
ültettek el. Az önkormányzat tájékoztatása szerint elszállították az
illegálisan lerakott hulladékot is.
A Kis-Konda-patak környéke kedvelt élőhelye több rigófajnak,
rozsdafarkúaknak, szajkóknak, és védett madárfajok is rendre megjelennek
a regionális ökofolyosó részét képező területen.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

