04.21 – hétfő
Április 22-én zárják az energiatakarékos pályázatot
Rigában mutatkozott be a Gastroblues
Az aura titkai Pakson
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2014. április 21-én, hétfőn
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Az elmúlt év költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány
megállapításáról, a Paks Térségi Alapszolgáltatási Központban
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjainak
megállapításáról, alapítványi támogatások jóváhagyásáról, pályázati
önerő biztosításáról és a Paks Közbiztonságáért díj adományozásáról is
tárgyalt áprilisi ülésén Paks képviselő-testülete. Hajdú János
polgármester tájékoztatása szerint a városüzemeltetésre fordított
kiadások tervezése és végrehajtása rendkívül fegyelmezetten történ
2013-ban. A beruházások költségvetési megvalósulása ötven
százalékon áll, mivel vannak olyan munkák, amelyek pénzügyi
teljesítése áthúzódott 2014-re. A város jelentős, durván hárommilliárd
forintos pénzmaradvánnyal rendelkezik 2013-ból. Ebből 2,5 milliárdot a
2014-es költségvetés tárgyalásakor már számba vett a testület, most
közel 500 milliós pénzmaradványt állapítottak meg. Ebből a körülbelül
315 millió forint szabad felhasználású keretet a régi szeméttelep
rekultivációjára használják fel. A képviselő-testület tárgyalta ülésén a
Paks Térségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények térítési díjait is. A tavalyi évhez képest
emelés nem történt, így az idősek klubjában a napidíj változatlanul 100
forint, a házi segítségnyújtásért óránként 700 forintot kell fizetni, a
szociális étkeztetés díja pedig 750 forint naponta, házhozszállítás esetén
850 forint. Jóváhagyott a grémium alapítványi támogatásokat alapvetően
szabadidős, sport, és egészségügyi célok megvalósítására, valamint
határoztak arról, hogy a hagyományos, illetve panel szerkezetű lakások
energia-megtakarítását célzó pályázatait április 22-én zárják. Az ülésig a
hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében 133, a panel
szerkezetű épületek esetében pedig 16 támogatási igényt nyújtottak be.
Ezen állás szerint a keretösszegből körülbelül 37 millió forint áll még
rendelkezésre. Amennyiben a pályázat zárása után is marad szabad
pénzeszköz, a testület megfontolja a maradványösszegre újabb pályázat
kiírását. Arról is döntöttek az ülésen, hogy az önkormányzat pályázatot

nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a Benedek
Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodáját érintő felújítási munkára. A
beruházás tervezői költségvetése 46,5 millió forint, a megpályázott
támogatás 30 millió. A testület arról is döntött, hogy a Paks
Közbiztonságáért díj idei kitüntetettje Simon Szilárd rendőr őrnagy.
Szekszárdon április 19-én 5 óra 35 perckor a 29 éves szekszárdi H.
József az egyik helyi áruház italosztályán egy sört felbontott, azt megitta,
majd megpróbált fizetés nélkül távozni. Az áruház biztonsági őrei a
fiatalembert a biztonsági irodába kísérték. A férfi korábban már többször
is követett el hasonló lopásokat, amelyek miatt ellene eljárás van
folyamatban. A Szekszárdi Rendőrkapitányság rendőrei H. Józsefet
előállították és gyanúsítottként hallgatták ki szabálysértési értékre
üzletszerűen elkövetett lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt.
Az Alisca Terra Regionális Hulladéklerakó Kft. idén is megrendezi
Családi Napját Szekszárdon, a Damjanich utcai hulladékudvarban!
Április 26-án délelőtt kilenctől délután négy óráig várják a kicsiket és
nagyokat egyaránt, hogy mindenki részt vehessen egy olyan felhőtlen,
szombati napon, amelyen otthonunkat, a Földet ünnepeljük! A
résztvevőket interaktív játékok, vetélkedők, akadályverseny, söprűs autó
bemutató és még rengeteg, színes és változatos program várja. Az
érdeklődőket arra kérik, hogy hozzák el a ház körül található
különválogatott
szemetet
és
mindent,
amely
leadható
a
hulladékudvarunkban. A hulladékér pedig virágpalántát adnak cserébe!
A bátaszéki, tolnai, valamint a szedresi hulladék-udvarban szintén pipitér
jár a szemét helyett!
A Gastroblues Fesztivált idén júliusban már 22. alkalommal rendezik
meg, az egyik sztárvendég Chantel McGregor lesz, aki a British Blues
Awards legjobb gitárosa volt tavaly és a legjobb női énekes díjat is
elnyerte. Az Európai Blues Unió (EBU) tagjaként Lettországban
mutatkozott be a napokban a paksi fesztivál. Az EBU European Blues
Challenge elnevezésű programját negyedszer rendezték meg. A
Rigában tartott találkozó keretében zenei versenyt, kiállítást és az unió
közgyűlését tartották, mondta el a Teol-nak a Gastroblues Fesztivál
szervezője, Gárdai György. A paksi fesztivál – egyedüli magyarként 2012 óta tagja az EBU-nak. A Blues Marketen, ahol a tagok –
fesztiválok, előadók, újságok, rádiók – mutatkoztak be, a Gastroblues is
kiállított. Gárdai György azt mondta, nagyon népszerű volt kiállítóhelyük,
ahol bemutatták a paksi fesztivál zenei programját. Kuriózumnak
számított az a négylemezes kiadvány, amit az első húsz fesztivál

összefoglalójául készítettek el, illetve az, hogy a zenét gasztronómiai
különlegességekkel, ételekkel, italokkal spékelték meg. Gárdai György
hozzátette, hogy természetesen lehetőség nyílt előadókkal és
fesztiválokkal való tárgyalásra, együttműködések előkészítésére.
Az aura titkairól és a reiki csodáiról hallhatnak legközelebbi
összejövetelükön a Közkincs Szabadegyetem rendezvény-sorozatának
résztvevői. A Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság
és a Csengey Dénes Kulturális Központ szervezésében Domonkos
Piroska reiki mestertanár tart előadást a kulturális központban április 22én kedden 18:00-kor.
A Szekszárd és a Bölcske is vereséget szenvedett az NB III-as
focibajnokság
Közép
csoportja
hétvégi
fordulójában.
Eredmények:
Tolle UFC Szekszárd–Bp. Honvéd II 2–3
Videoton II–Bölcskei SE 5–1
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

