04.26. Szombat
Süli Jánost javasolja utódjának Hajdú János
Átadták az új buszkitérőket Bonyhádon
Valótlan bejelentés miatt pénzbüntetést kapott a fiatalkorú
KSC-s siker Győrben
Jó napot kívánok, Balogh Tibor vagyok! 2014. április 26-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Nem indul a polgármesteri székért Hajdú János az őszi önkormányzati
választáson. Paks harmadik ciklusát töltő polgármestere a városi
televízió adásában azt nyilatkozta, hogy Süli Jánost tartaná a
legalkalmasabb utódjának, ezért az atomerőmű egykori vezérigazgatóját
a jelölőszervezetek figyelmébe ajánlotta. Paks az atomerőmű küszöbön
álló bővítése miatt sajátságos helyzetben van. Az önkormányzatra
nagyon komoly, összetett munka vár, alapstrukturális fejlesztéseket kell
végrehajtani, az egészségügyet, az oktatást fel kell készíteni,
gondoskodni kell a közbiztonság fenntartásáról, a megnövekedett
lakosságszámhoz kell igazítani a szolgáltatásokat, ezért iparági
gyakorlattal is rendelkező, felkészült vezetőre van szüksége, nem olyan
emberre, aki most kezdi a szakmát. A Kereszténydemokrata Néppárt
paksi alapszervezete csatlakozva Hajdú Jánoshoz szintén Süli Jánost
javasolja jelöltnek és ezt levélben el is juttatták a Fidesz helyi
szervezetének és Hirt Ferenc országgyűlési képviselőnek. A Fidesznek
megvan már a jelöltje, ha ezt hivatalosan még nem is jelentették be. A
párt jelöltje – mint Hirt Ferenc országgyűlési képviselő mondta –
Kozmann György. Hirt Ferenc azt mondta, Hajdú János ajánlását
magánvéleménynek tartja, a KDNP megnyilvánulását viszont
elkapkodottnak, hiszen semmilyen egyeztetés nem előzte meg. –
Hosszú évekre tervezünk. Paks városnak fiatal, ambiciózus jelöltre van
most szüksége – hangsúlyozta Hirt Ferenc.
Régóta várt eseményre került sor tegnap délután Bonyhádon: a Kossuth
utca 55. és 64. szám előtt ünnepélyes keretek között átadták az újonnan
kialakított buszmegállókat. Mindkét oldalon 1,5 méter széles útpálya
szélesítés készült el, összesen 45 m2 aszfaltozott felülettel. Az utca
páros oldalán 12 × 1,5 méter méretű lelépő szigetet építettek, a hozzá
csatlakozó 2 járdával és lépcsővel, valamint 15 és 12 méter hosszban
burkolt árokkal. Az utca páratlan oldalán 12 ×1,5 méter méretű lelépő
sziget készült, a hozzá csatlakozó két lépcsővel, valamint 10 és 12 méter

hosszban burkolt esővíz elvezetővel. A munkák megkezdése előtt
áthelyeztek egy elektromos tartóoszlopot a rajta lévő közvilágítási
lámpával. Az utca páratlan oldalán a rossz állapotú betonjárda új aszfalt
burkolatot kapott a Tavasz és a Bezerédj utcák közötti szakaszon,
összesen 95 m2 felülettel. A munkálatok elvégzése az Önkormányzat
finanszírozásában valósult meg, 4.700.000,- forint összköltséggel.
Meghívásos pályázaton a VIJÓ BAU Kft. Bonyhád nyerte el a munka
elvégzésének lehetőségét. A buszkitérő műszaki átadására a vállalt
határidő előtt, ami 2014. április 30 volt, április 7-én került sor. A
kapcsolódó árok- és járdaburkolás műszaki átadása a közeljövőben
történik meg.
Elbírálta a paksi képviselő-testület közbiztonsági, ifjúsági, sport és esélyegyenlőségi bizottsága (KISEB) az idei felhívásukra beérkezett pályázatokat. Idén is öt területen, egyebek mellett egyéni sportolók
felkészülésére, illetve az ifjúság biztonságos szórakozását szolgáló
programok megvalósítására lehetett pályázatot benyújtani a bizottsághoz. Az elnyerhető támogatás nem volt meghatározva, annak
mértékéről az egyes pályázatok esetében a grémium döntött.
A revizorok a közelmúltban az egyik szekszárdi fagyizónál 3-3 gombóc
fagylaltot vásároltak, azonban a kiszolgáló nem állított ki nyugtát – tudtuk
meg Mózsik Szilviától, a NAV Tolna Megyei Adóigazgatóságának
sajtóreferensétől. Mint kiderült, a pénztárgépet csak elvétve használja a
vállalkozás. Aznap mindössze két vásárlást ütöttek be a gépbe annak
ellenére, hogy az ellenőrök előtt hosszan kígyózó sorban álltak a
vendégek. A vállalkozás ráadásul visszaesőnek minősül, mivel tavaly
nyáron szintén „megfeledkeztek” a pult mögött a nyugtaadásról. Emiatt
most komoly mulasztási bírságra számíthat a fagylaltozó tulajdonosa, és
egy időre a vásárlóit is elveszíti, mivel az üzletet az ismételt mulasztás
miatt a NAV 12 napra bezáratja.
Az MVM Paksi Atomerőmű Atomenergetikai Múzeuma időszaki kiállítást
rendez kiállítóterének galériáján. Ez a múzeum első időszaki tárlata,
címe A kibernetika hőskora – avagy volt élet a PC előtt. A kiállítással
Nemes Tihamér, a magyar kibernetika egyik úttörőjének munkássága
előtt kívánnak tisztelegni, ezért a tárlat megnyitását a feltaláló, a
„Kibernetikai gépek” című könyv szerzőjének születésnapjára időzítették.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója április 29-én, kedden 11 órakor lesz,
amit Képes Gábor, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
főosztályvezetője nyit meg. Képes Gábor – aki a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum szakembereként részt vett a gyűjtemény több éven
át tartó összeállításában – a témakör szakavatott ismerőjének számít, a

megnyitó után szakmai tárlatvezetést is tart az Atomenergetikai
Múzeumban. A tárlat 2014 októberéig látogatható.
Pénzbüntetésre és a katasztrófavédelem vonulási költségeinek
megtérítésére kötelezte a Szekszárdi Járásbíróság azt a szekszárdi
fiatalkorút, aki tavaly októberben egy nem létező tűzesethez riasztotta a
szekszárdi hivatásos tűzoltókat. A fiatalkorú azzal riasztotta a
tűzoltóságot, hogy a lakóháza mellett egy garázs ég, amelynek az
oltását már megkezdték az ott lakók, de eloltani nem tudják. A fiatalkorú
jelzése alapján a szekszárdi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a
helyszínre, ahol sem tüzet, sem tűzre utaló körülményt nem találtak. A
katasztrófavédelmi igazgatóság feljelentése nyomán a rendőrség a
meglévő hangfelvétel alapján azonosította a bejelentőt. A szabálysértési
törvény értelmében, ha valótlan bejelentés miatt a közfeladatot ellátó
szervnek bármilyen költsége keletkezik, az elkövető elzárással vagy
pénzbüntetéssel sújtható. A katasztrófa-védelem a jövőben is minden
valótlan bejelentés miatt feljelentést tesz és a bejelentéssel
kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat átadja a hatáskörrel
rendelkező nyomozó hatóságnak, akik az eljárást megindítják.
Gaál Zoltánné, Környezet-egészségügyi és kémiai biztonsági
felügyelőtől megkaptuk az aktuális pollenhelyzetről szóló értékelést. Ez
alapján Szekszárdon a 16. héten magas koncentrációban, a 17. hét
elején nagyon magas koncentrációban volt jelen a csapdában az eperfa
pollenje. Közepes koncentrációban regisztráltuk a tölgy, a dió, a platán, a
nyír és a kőris pollenjét. Már csak alacsony koncentrációban fordult elő a
levegőben a tiszafafélék, és a fűz pollenje. A többi, már elvirágzott fának
a pollenje nagyon alacsony számban egy-egy napon került a csapdába –
mint pl.: juhar, vadgesztenye, gyertyán, bükk, fenyőfélék. Már a
szekszárdi csapdában is néhány pollenszemmel megjelentek a
pázsitfűfélék, a csalán és az ernyősvirágzatú növények pollenje is. A
kültéri allergén gombák közül a Cladosporium és az Alternaria
Szekszárdon is alacsony koncentrációban volt jelen.
Egy kis sport:
Az Atomerőmű-KSC Szekszárd idegenben verte meg az UNI Győrt a női
kosárlabda NB I rájátszás 5. helyéért zajló párharc első meccsén. Az
eredmény: UNI Győr–Atomerőmű-KSC Szekszárd 52–60
Úgy érzem, ezt a győzelmet is megérdemelték a lányok. Ez azonban
még csak előnyt jelent, szeretnénk otthon is nyerni – nyilatkozta Magyar
Gergely a szekszárdi csapat edzője. A két győzelemig tartó párharc
második meccsét hétfőn játsszák Szekszárdon. A találkozó 18 órakor
kezdődik.

A Paksi FC ingyenes szurkolói buszt indít a ma este 20 órakor kezdődő
DVTK - MVM-PAKS bajnoki mérkőzésre. Jelentkezni indulásig lehet
Wenhardt Ákosnál a 20/466-5888-as telefonszámon. Indulás: 13 órakor
a Fehérvári úti Stadion elől!
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

