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Ezer család juthat tűzifához
Fel kell iratkozni a névjegyzékbe!
Sióagárdon is készülnek a karácsonyra
Üdvözlöm Önöket, Török Mónika vagyok! 2013. december 12-én,
csütörtökön 15 óra 30 perckor jönnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Ezer család juthat tűzifához
Tolna megyében ötvennyolc település önkormányzata kapott támogatást a
szociális tűzifa program keretében. - adta hírül a TEOL.hu.
Tolna megye 1-es választókerületében – Szekszárd és környéke –
tizenhárom településen juthatnak téli tüzelőhöz a rászorulók. A fentieket
Horváth István országgyűlési képviselő, a választókerület elnöke mondta el
a szerdán, Szekszárdon megtartott sajtótájékoztatóján. Mint elhangzott,
tavaly egymilliárd forintot, idén pedig ennek kétszeresét költhetik az
önkormányzatok tűzifa támogatásra az ötezer lakos alatti településeken.
A pályázaton nyertes önkormányzatok maguk állítják össze azoknak a
családoknak a listáját, amelyeket ily módon segítenek. Tolna megyébe több
mint 60 millió forint jutott erre a célra, ebből körülbelül négyezer köbméter
fát lehet vásárolni. Egy család átlagosan egy köbméter tűzifát kap, tehát a
segítségnek ebben a formájában a megyében mintegy négyezer család
részesül. Az 1-es választókerület tizenhét településéből tizenháromban lesz
ilyen akció, mintegy 15,3 millió forint értékben, ebből legalább ezer család
juthat fűtés-támogatáshoz, amely ha teljesen nem is oldja meg a
gondjaikat, komoly segítséget jelent számukra a fűtési szezonban.
Most a beszerzési időszak zajlik, az önkormányzatok maguk szerzik be a
tüzelőnek valót, lehetőleg helyi, környékbeli vállalkozóktól. A tervek szerint
még karácsony előtt elindul az akció. A települések, ahol szociális tűzifát
osztanak majd ki a választókerületben: Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Decs,
Fácánkert, Fadd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szedres és
Várdomb.

Sióagárdon is készülnek a karácsonyra
Az ünnep természtesen Sióagárdon is ünnep, arról hogy ott hogyan várják
a karácsonyt, Háry Jánost, Sióagárd polgármesterét hallják. - INTERJÚ!!!
Fel kell iratkozni a névjegyzékbe!
A nemzetiségek parlamenti választása volt a témája a Tolna Megyei Német
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége ülésének, amelyet a héten
tartottak a szekszárdi Ifjúsági Cserkészházban.
Mint arról dr. Józan-Jilling Mihály, a testület elnöke tájékoztatta a Tolna
Népújságot, felhívás hangzott el az ülésen arra vonatkozóan, hogy minél
nagyobb létszámban éljenek az arra jogosultak a nemzetiségi és etnikai
kisebbségek számára megadott lehetőséggel, azzal, hogy parlamenti
képviselőt választhatnak. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, regisztrálni kell
nemzetiségek választói névjegyzékébe. Aki ebbe belekerült, az szavazhat a
német kisebbségi listára a parlamenti választások idején.
Az országos német önkormányzat hétvégi ülésén fogadja el választási
programját, és ekkor szavazzák meg a huszonhét fős országos listát is.
Tolna megyéből ketten kerülnek fel a listára, amelyet a népszámlálási
adatok alapján állítottak össze. A két jelölt: Köhlerné Koch Ilona, a
Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke és dr. Józan-Jilling Mihály. A
programot és a jelölteket hivatalosan január 11-én, a magyarországi
németség hagyományos évi gálaműsorán mutatják majd be Pécsett, a
Kodály Központban tartott rendezvényen.
Két iskola öltözőjéből is lopott egy nő, de rajtakapták
Lófej- és cicafej maskarát is lopott – többek között – két szekszárdi
általános iskola öltözőiből egy 39 éves tolnai nő 2013. december 11-én 12
óra körüli időben.-tájékoztatta Rádiónkat Huszti Gábor r. főhadnagy a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Az egyik intézményben a
testnevelő
tanár számára vált gyanússá, hogy a nő indokolatlanul tartózkodik az
épületben, ezért megállította. Amikor ezek után a tanulók az öltözőben
értékeiket ellenőrizték, kiderült, hogy az egyik diáknak egy karórája, a
másiknak egy kötött pulóvere tűnt el. A helyszínre riasztott rendőrök a nő
táskájában megtalálták a hiányzó holmikat, de azokon kívül lófej- és cicafej
jelmezt, illetve szatén ruhát is találtak, amelyekről kiderült, hogy egy másik
helyi általános iskola öltözőszekrényéből tűntek el.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai a tetten ért tolvajt
előállították és gyanúsítottként hallgatták ki üzletszerűen szabálysértési
értékre elkövetett lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Megszépült a Völgységi Múzeum
2013-ban a Kormány külön összeget különített el a múzeumok szakmai
támogatására. Bonyhád Város Önkormányzata 7,5 millió forintot kapott
ebből az összegből. - olvasható Bonyhád város honlapján.
A támogatás révén a Völgységi Múzeum üzemeltetési költségvetéséből
lehetett pénzeszközt megtakarítani, és ebből az összegből sikerült felújítani
az épület utcafrontját – ismertette Potápi Árpád János polgármester, a
december 11-én tartott átadó ünnepségen.
Elmondta, hogy a Rákóczi utcára néző 18 ablakot 1.768.348 Ft értékben
cserélték le, az utcafronti homlokzat vakolatát felújították, újrafestették, a
déli homlokzat frissítő festést kapott, mindez 2.274.697 Ft-ba került. Az
utcafronti homlokzat bádogos szerkezeteit is felújították, kicserélték az
ereszt, a lefolyócsatornákat, a szegélyeket és a falfedéseket, hófogókat
szereltek fel 483.883 Ft összegben. A polgármester reményét fejezte ki,
hogy ezúttal hosszú időn át szép marad a múzeum felújított épületrésze.
A 4,5 M Ft feletti összeget az új kiállítás költségeire, reklámanyagra,
múzeumpedagógusi bérre és raktárfelújításra költötték – mondta el a
múzeum igazgatója dr. Szőts Zoltán.
Megbízhatóan üzemel a bátaapáti hulladéktároló
Problémamentesen, megbízhatóan üzemel az egy éve átadott Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló, amely évszázadokra biztosítja a paksi
atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékainak biztonságos
elhelyezését – mondta
Kereki Ferenc
szerdán Budapesten,
sajtótájékoztatón. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
(RHK) Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatása szerint egy év alatt 160
konténernyi, a paksi atomerőműben keletkezett kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladék került végleges helyére. A társaság jelenleg két
kamrával rendelkezik, két újabb kiépítéséről a napokban kötnek szerződést.
A bátaapáti létesítmény fejlesztésére az idén 2,6 milliárd forintot fordítottak,
összesen pedig 7,1 milliárd forintnyi beruházást valósított meg 2013-ban az
RHK Kft.

A társaság meglévő létesítményei üzemeltetése mellett már keresi a nagy
aktivitású hulladék végleges tárolójának helyét - mondta el Kereki Ferenc.
2014-ben 10 kilométer hosszban terveznek kutatófúrásokat végezni.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

