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Sikeres volt a Szekszárdi Szüreti Napok
Előadásokat szervez a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Taroltak a helyiek a VI. Lasszó EB-n
Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. 2013. szeptember 23-án,
hétfőn 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei következnek:
Sikeres volt a Szekszárdi Szüreti Napok
Szeptember 19. és 22-e között szó szerint megtelt Szekszárd belvárosa a
Szekszárdi Szüreti Napoknak köszönhetően, a fesztivált Horváth István,
Szekszárd megyei jogú város polgármestere értékelte. - INTERJÚ!!!

Előadásokat szervez a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A 2012. évi 313-as kormány rendelet, az Építésügyi Dokumentációs és
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
alapján kötelező az elektronikus építési napló használata. A Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara ebben a témában ismételten előadást szervez
két alkalommal is. Szeptember 26-án 10 órától Szekszárdon, a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatóterme ad otthont az
eseménynek, illetve a témával kapcsolatban szeptember 30-án
Dombóváron is tartanak előadást, ugyancsak 10 órai kezdettel. Az
előadáson való részvétel a kamarai tagoknak és a regisztrált
vállalkozásoknak ingyenes. Viszont a részvételi szándékot előre jelezni kell,
mivel a résztvevők száma korlátozott és a jelentkezéseket beérkezési
sorrendben fogadják el.
Megvalósulási szakaszba lépett az ivóvíz biztosító projekt
A Dél-Tolna Aqua Projekt Európai Uniós és hazai támogatására vonatkozó
Támogatási szerződés 2011 decemberében került aláírása. A több éves
előkészítő munka után 2012. október 9-én a kivitelezési szerződések
ünnepélyes aláírásával magvalósulási szakaszba lépett a Dél-Tolna tíz

települését érintő, mintegy 20 000 lakos egészséges ivóvízét biztosító „DélTolna Aqua Projekt kétcentrumú víztermelő és tisztító berendezésre épülő
kistérségi rendszer”. A tervezett beruházás nettó költsége 1milliárd
452millió 175 ezer 895 Ft, amelyhez a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0025
pályázat keretében EU-s forrásból 1 milliárd 226 millió 770 ezer 053,- Ft
támogatást kap a projekt. ű
A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a 225
millió 405 ezer 842 Ft-os önerőt az EU Önerő Alap támogatásából, hazai
forrásból biztosítja. A projekt megvalósításához szükséges összes
közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a tervek elkészültek. Az
időjárástól függően vízműgépházak építését tudta eddig a kivitelező
elkezdeni, mivel a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van, amely
sajnos a tervezetthez képest jobban elhúzódik. Ez azonban nem
eredményez olyan késedelmet, hogy a projekt zárása, megvalósítása ne
valósuljon meg az eredetileg tervezett határidőig. Így 2014-ben a térség
lakossága már egészségesebb ivóvizet ihat.

Taroltak a helyiek a VI. Lasszó EB-n
Hat kategóriában 46 nevezés érkezett a VI. Lasszó Európa-bajnokságra,
amelyet a Csámpai Lovassport Egyesület rendezett a dunakömlődi Fjord
Lovardában. A szervező egyesület versenyzői taroltak, az eredményekről a
több kategóriában is győztes Polányi Mátét hallják, aki az esemény
szervezője és résztvevője is volt:
Táplálékallergiás gyerekeknek is főznek
A nyári felújítást követően, ismét működik a paksi Bóbita bölcsőde
konyhája. A kivitelező a DC Dunakom Kft. volt. Kicserélték a teljes
épületgépészetet, a burkolatokat, korszerűsítették a szennyvízelvezetést és
a villamos hálózatot.
A bruttó 15 milliós beruházás nyomán, egy minden követelménynek
megfelelő, 250 adagos konyhához jutott az intézmény. Főznek
bölcsődéseknek, óvodásoknak és olyan iskolásoknak is – ötven adag
ebédet – akik speciális diétára szorulnak, különféle táplálékallergiák miatt. tájékoztatott Wessely Gábor, a paksi Polgármesteri Hivatal sajtóreferense

Őrizetben a feltételezett rablók
Rablással gyanúsítják azt a két értényi férfit, akik a jelenlegi adatok szerint
fenyegetéssel arra kényszerítették társukat, hogy az adja oda nekik a
pénzét. A gyanúsítottakat őrizetbe vették. - tudtuk meg Steinbach Zsolttól, a
Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől.
Két fiatalember bántalmazott és pénze átadására kényszerített egy férfit
Értényben, egy családi házban 2013. szeptember 22-én a délutáni órákban.
A sértett elmondása szerint a két férfi fenyegetéssel bírta rá őt arra, hogy
átadja nekik a nála lévő pénzt. A támadók ezután további összegre is
próbáltak szert tenni a sértett közreműködésével. A férfi azonban értesítette
a rendőrséget. A feltételezett elkövetőket a rendőrök előállították, majd
őrizetbe vették. A Tamási Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a 25, illetve 26 éves értényi
férfiakkal szemben.
Keresik a jövő humoristáját
Tehetségkutató verseny középiskolásoknak Szekszárdon is. Az ország
mintegy 20 városában rendezik meg a Humortechnikum Tehetségkutató
verseny elődöntőit, ahová a 20 év alatti, középiskolás diákok jelentkezését
várják. Egy helyszínen maximum 5 fiatal mutatkozik be, akik közül valaki
továbbjut a budapesti döntőbe. A végső nyertes bemutatkozási lehetőséget
kap a Rádiókabaréban és a Comedy Central tv csatornán. A szekszárdi
elődöntő október 7-én 18.00 órakor lesz a Garay János Gimnázium
dísztermében, de minden szekszárdi középiskolából várják a diákok
jelentkezését az info@komediastudio.hu címen október 1-ig. A zsűrit Lorán
Barnabás és Orosz György humoristák, valamint az elődöntőn résztvevő
közönség alkotja.

