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Kellemes Napo Kívánokt! 2013. december 20-án, pénteken 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Eppel Katától hallják, mondom
a részleteket:
Nem növekednek a díjak a következő évben
Szolgáltatások díjával kapcsolatos, valamint technikai jellegű, illetve a
jogszabályváltozások indokolta döntések jellemezték a csütörtöki
szekszárdi közgyűlés napirendjét. - írja a TEOL.hu.
Változatlanul hagyja a megyeszékhely közgyűlése a temetőkről és
temetkezésről, a háztartási szennyvíz begyűjtéséről, a közterületek
használatáról, a helyi közutak közlekedési célú igénybevételéről, a vásári
és piaci díjtételekről szóló helyi rendeletekben foglalt díjtételeket. A
városatyák döntése alapján a felsorolt szolgáltatások díjszabása a jövő
évben nem emelkedik. A testület 15 millió forintos keretemelést szavazott
meg a humán bizottság számára. Erre azért volt szükség, hogy a jövő év
elején támogatni tudják azokat a nehéz helyzetbe került civil szervezeteket,
amelyek a fennmaradásukhoz szükséges állami, vagy más jellegű
támogatást hónapokkal az év kezdete után kapják meg.
Megszavazta a testület az önkormányzat 2014-2016. évi költségvetési
koncepcióját, amelynek alapelve változatlanul a határozottság, a
céltudatosság és a takarékosság. A koncepció prioritásai között szerepel
például az új vállalkozások betelepedésének ösztönzése, az intenzívebb
marketingpolitika és a pályázati hatékonyság növelése. A konkrét célok
listáján megtalálható többek között az új vízbázis létrehozásának
finanszírozásához alkalmas pályázat keresése, mind az intézményekben,
mind a város egyéb területein az energiaköltségek csökkentése, a
borturizmus további fejlesztése, valamint a folyamatban lévő beruházások –
például a belváros rehabilitációja, az élményfürdő fejlesztése – folytatása
és befejezése.
Évzáró ülését tartotta a tűzmegelőzési bizottság
December 19-én tartotta évzáró ülését a Tolna Megyei Tűzmegelőzési
Bizottság. - tájékoztatta Rádiónkat Boros Brigitta tűzoltó főhadnagy, megyei

katasztrófavédelmi szóvivő. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
mintájára januárban létrejött szervezet célja a lakosság minél szélesebb
körű tájékoztatásával elsősorban a szabadtéri és lakástüzek megelőzése,
az emberi élet és az anyagi javak megóvása. A bizottság az elnökségből és
a koordinációs testületből áll, tagjai a katasztrófavédelem mellett a
rendőrség, a Kormányhivatal egyes szakigazgatási szervei és egyéb, a
tűzmegelőzésben érintett gazdálkodó szervezetek.
Bár a bizottság nem egészen egy éve alakult, máris sokat tett a tűzesetek
megelőzése érdekében – mondta megnyitójában Wéber Antal tűzoltó
ezredes, a bizottság elnöke. A tűzmegelőzési bizottság kiemelt célként
kezeli a szén-monoxid-mérgezések megelőzését, ezért idén áprilisban az
országos kampányhoz kapcsolódóan tizenöt olyan Tolna megyei
közintézmény kapott szén-monoxid-érzékelő készüléket, ahol nyílt égésterű
gázfogyasztó berendezés működik. Az aktualitásoknak megfelelően –
legyen az a szabadtéri tüzek, a mustgáz-mérgezések, a kéménytüzek, vagy
az adventi időszak tipikus tüzeinek megelőzése – kampányszerűen hívták
fel a lakosság figyelmét a helyi médián keresztül a helyes magatartási
szabályokra, a szükséges elővigyázatossági óvintézkedések megtételére.
Ezek mellett több városi rendezvényen is szerepeltek a rendőrség hasonló
célú, évtizedes múltra visszatekintő baleset-megelőzési bizottságával
közösen.- mondta Wéber Antal tűzoltó ezredes.
December 21-én játsza idén utolsó meccsét az Atomerőmű KSC Szekszárd
csapata az első osztályban, ezzel kapcsolatban Magyar Gergelyt az
Atomerőmű KSC Szekszárd vezető edzőjét hallják. - INTERJÚ!!!
Még nem is tanulja, mégis sikeres benne
Második helyen végzett az általános iskolák hetedik-nyolcadik osztályosai
számára meghirdetett országos fizikaverseny döntőjében Csizek Imre, a
gerjeni általános iskola hatodik osztályos diákja.- olvasható a TEOL.hu-n.
Vermes Miklós Kossuth-díjas fizikatanár emlékére rendezik meg minden
évben a „MUKI bácsi, azaz a Mutatós kísérletek – bárki csinálhatja”
fizikaversenyt két korosztályban általános illetve középiskolás diákoknak.
Dursztné Palásti Gabriella pedagógus, Csizek Imre felkészítője azt mondta,
az iskola diákjai, pedagógusai már korábban felhívták a figyelmét a fiúra,
aki autodidakta módon tanulja a fizikát, a kísérletezést, hiszen az ő
évfolyamában még nincs fizikaoktatás.

A tehetséges fiú a megyei döntőn közönségdíjat kapott, az országoson,
amit a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén rendeztek,
második lett „Kísérletek vízzel, Arkhimédész nagy bölcs volt” nevű
programjával. Tudása mellett a fiú természetessége, könnyedsége is
lenyűgözte a zsűri tagjait.
Nagyobb kapacitással készül az ünnepekre a MÁV-Start
Mentesítő járatokat és több kocsival közlekedő szerelvényeket indít a MÁVStart.
A vasúttársaság MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a
következő napokban módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok.
Most pénteken munkanapi, szombaton pénteki, vasárnap vasárnapi
menetrend szerint járnak a szerelvények. Jövő héten hétfőn pénteki,
kedden szombati, karácsony első napjától december 28-áig pedig az
ünnepnapi menetrend lesz érvényben.
Január másodikától a megszokott menetrend szerint közlekednek a
vonatok.
Az ünnepek idején a várható igényekhez igazodva a vasúttársaság az
összes rendelkezésére álló, üzemképes járművét felhasználja. Ahol az
utasforgalom indokolja, ott a vonatok a megszokottnál több kocsival
közlekednek.
Elhozták Veszprémből az első díjat a paksi filmesek
Csupán két szavazattal maradt le a közönségdíjról a 9. Pannonfíling
fesztiválon Babai István és Kövi Gergő Átmeneti Szállás című filmje. - adta
hírül a Tolnai Népújság.
Az első díjat viszont elhozta, és bezsebelt egy velős dicséretet is: a zsűri
egyik tagja, Daruka Mihály nemes egyszerűséggel zseniálisnak titulálta. Ő
maga is filmes, a tavalyi mozgóképes találkozó győztese, ennek a
filmfesztiválnak a jellemzője ugyanis, hogy a zsűriben más szakemberek
mellett az előző esztendő legjobb mozijának a szerzője is helyet kap.
Ugyanezen a seregszemlén 2010-ben Babai István és Kövi Gergő
Konstans című filmje 2. helyen végzett.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 2013-as Pannonfiling Mozgóképes
Találkozóra is legfeljebb 15 perces alkotásokat vártak, amelyek műfaji
megkötéstől függetlenül valamilyen módon az úgynevezett Pannon
életérzést adják vissza.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

