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Két kerekét is elhagyta a kamion
Keresik a jövő humoristáját
Egy gemenci fekete nyár az ország legvastagabb fája
Kisebb arányban részesül a Dél-Dunántúl az EU-s megyei keretből
Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. 2013. szeptember 24-én,
kedden 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei következnek:
Két kerekét is elhagyta a kamion
Baleset
történt
az
M6-os
autópálya
bal
pályatest
104-es
kilométerszelvényében, Paks térségében, 2013. szeptember 24-én reggel
hat óra körül. Egy kamion elhagyta két kerekét, amelyekre két
személygépkocsi ráfutott. A helyszínelés idejére teljes útlezárást rendeltek
el, a forgalmat elterelték. A balesetben személyi sérülés nem történt. tudtuk meg Steinbach Zsolttól a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság
sajtóreferensétől
Keresik a jövő humoristáját
Az ország mintegy 20 városában rendezik meg a Humortechnikum
Tehetségkutató verseny elődöntőit, így Szekszárdon is kipróbálhatják
magukat azok a fiatalok, akik úgymond szeretnének humoristává válni. A
tehetségkutatóról Orosz György humoristát hallják. - INTERJÚ!!!
Egy gemenci fekete nyár az ország legvastagabb fája
Egy tizenkét méter kerületű csomoros fekete nyár Magyarország eddig
ismert legnagyobb törzskörméretű fája, a gemenci erdőben álló faóriást a
hétvégén hitelesítették - közölte a Gemenc Zrt. hétfőn a Magyar Távirati
Irodával.
A négy sarjból összenőtt, de egy gyökérzettel rendelkező nyárfa a Gemenc
pörbölyi erdőtömbjében, a Móric-Duna partján található - írták.
A gigantikus fa adatait Pósfai György biológus-kutató, dendrológus
szombaton rögzítette a helyszínen.

A Magyarország óriás fáival foglalkozó dendromania.hu honlap leírása
szerint a fekete nyár sarjeredetű lehet, becsült magassága 30-35 méter,
kora 100 évre tehető. A leírás szerint életerős, egészséges fa, még sokat
gyarapodhat.
A honlap arról is tudósít, hogy az eddigi legvastagabb fára egy gemenci
fotóstúra résztvevője akadt rá, aki egy közösségi portálon tette közzé
felfedezését.
Kisebb arányban részesül a Dél-Dunántúl az EU-s megyei keretből
Kisebb arányban részesedik a három dél-dunántúli megye 2014 és 2020
között a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei
keretéből, mint 2007-2013 között a regionális operatív programok
forrásaiból - derül ki a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek
a Tolna Megyei Közgyűlés számára készített tájékoztatójából. - közölte az
MTI.
A dokumentum - amelyről pénteki ülésén tárgyalt a megyei közgyűlés -,
emlékeztet arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a megyei programokhoz 450 milliárd forintot rendelt a kormány.
Baranya, Tolna és Somogy megye ebből 13,6 százalékkal részesedik,
elmaradva a Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) részesedésének
arányától, amely 16,4 százalékos volt a hat konvergenciarégió között.
A DDRFÜ tájékoztatója kitért arra, hogy a megyei programokra szánt
keretből a dél-dunántúli megyékre eső forrás csak kis mértékben haladja
meg a fejlettebb, közép-dunántúli megyék, Fejér, Komárom-Esztergom és
Veszprém keretösszegét.
A 450 milliárdos forrásból Tolnára 13,8 milliárd, Baranyára 25,6 milliárd,
Somogyra 21,9 milliárd forint jut, míg Fejér megye 21,6 milliárd, KomáromEsztergom megye 13,3 milliárd, Veszprém megye pedig 21,5 milliárd
forinttal részesedik a megyei önkormányzatok tervezési jogkörébe utalt
összegből.
Az ügynökség felhívta a figyelmet arra is, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program a megyei programok mellett a
megyei jogú városok, valamint kisebb városok és térségeik számára is
biztosít forrásokat, így lehetőség nyílik a megyékbe érkező forrásarány
növelésére.
A DDRFÜ adatai szerint Tolna megye a Dél-dunántúli Operatív Program
keretében leszerződött projektek összegéből 17,5 százalékkal részesült.
2014 és 2020 között a régión belül a megyei programok keretéből Tolnára
22,5 százaléknyi forrás jut.

Az ügynökség kimutatása szerint a 2007-2013-as ciklusban a Tolna megyei
pályázóknak megítélt támogatás 100 milliárd forint, amelyből 95 milliárd
forintra kötöttek szerződést, és 54 milliárd forintot fizettek ki.
Az egy főre jutó EU-s támogatás összege a megyében 433 755 forint,
amivel a tizenkilenc megye és a főváros között Tolna az utolsó előtti helyet
foglalja el.
Vége a strandszezonnak
Az üzemeltető Mezőföldvíz Kft. adatai szerint a Paksi Ürgemezei Strand jó
évet zár. A kedvező időjárásnak és a gazdag programkínálatnak
köszönhetően nőtt a látogatottság; júliusban például 30 százalékkal. Ehhez
a vonzó, Tolna megyében legolcsóbb jegyár is hozzájárult:
Most, a 2013-as fürdőszezon lezárultával, az ürgemezei strandterület és a
medencék karbantartása, téliesítése zajlik. Raktárba kerülnek a
sporteszközök, játékok, padok, szeméttárolók, bóják, megtörténik a
zuhanyzók, mosdók víztelenítése. A medencék vizét nem engedik le, mert
az védi meg a burkolatot a fagytól. Hungarocell fagytesteket helyeznek el
bennük, hossz- és keresztirányban, s a jég azokra hat tágulásakor, nem a
medence falára. A területet kamerákkal és riasztórendszerrel védik. tájékoztatott Wessely Gábor a paksi polgármesteri hivatal sajtóreferense.
Környezetkárosítás miatt nyomoznak Váralján
Környezetkárosítás miatt indult nyomozás Váralján, amelynek határában
jelentős mennyiségű állati maradványokat találtak - közölte a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel.
Aki elmondta: a bonyhádi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen folytatja
az eljárást.
Molnár Péterné, a település független polgármestere arról számolt be, hogy
a közelmúltban "ipari mennyiségű" állati maradványokról érkezett jelzés a
polgármesteri hivatalhoz. A szarvasmarhacsontok a váraljai parkerdő
mögött, egy Natura 2000 területtel határos földön vannak szétszórva, ahol
egy, a Völgység-patakba csatlakozó vízfolyás is található.
A község vezetője bejelentette a környezetkárosítást a Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek és a
Tolna
Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Állategészségügyi Igazgatóságának is.

Rappay József, az állategészségügyi szervezet igazgató-főállatorvosa az
MTI-vel közölte: a döntő többsége szarvasmarhakoponya-csontok évekkel
ezelőtt, valószínűsíthetően emberi fogyasztásra alkalmatlan, vágóhídi
hulladékként kerültek a település határába.
Tolna megyében olyan megbetegedés, amely ilyen nagyszámú fiatal
növendék szarvasmarha elhullásával járt volna, nem volt - tette hozzá.
A főállatorvos arra is kitért, hogy a lépfene kórokozójának spórái még
negyven év elteltével is fertőzést okozhatnak, Tolnában azonban ilyen
megbetegedésről nincs tudomásuk, így ennek minimális a valószínűsége.
A hatóság szerint a csontok közegészségügyi veszélyt már nem jelentenek.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

