Március 1. vasárnap
Jó napot kívánok, … vagyok! 2015. március 1-jén, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Új irány a politikában
Már a küszöbön áll a vasárnapi zárva tartás
Klímajövő a Kárpát-medencében
Újabb kincsek kerültek az értéktárba
Dr. Harangozó Tamás Országgyűlési képviselő(MSZP) tartott
sajtótájékoztatót az MSZP szekszárdi irodájában. Az országgyűlési
képviselő hangsúlyozta, a parlamenti szavazások és a kétharmados
törvények elfogadása tekintetében gyökeresen megváltozik az élet. INTERJÚ!!!
Sok még a nyitott kérdés, rendeletek hiányoznak. A kereskedők azt
ígérik, nem küldenek el senkit a kötelező vasárnapi bezárás miatt. Dr.
Fischer Sándor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt
mondta, Tolnát is érzékenyen érinti a kormányzati rendelkezés. A
törvény szerint vasárnap nyitva lehetnek az éttermek, cukrászdák, a
piacok, a vásárok, az egészségügyi intézmények területén a büfék,
boltok. A virágárusok és az újságosok reggel 6 és 12 óra között
tarthatnak nyitva. Minden más üzlet, mely 200 négyzetméternél
nagyobb, zárva kell, hogy maradjon vasárnaponként. A méreten kívül a
nyitva tartás feltétele még, hogy a bolt vezetője legalább egy-ötödében
tulajdonos is legyen, illetve az alkalmazott közeli hozzátartozó (testvér,
gyerek, szülő) lehet csak. Tolna megyében leginkább az úgynevezett
garázs boltok tarthatnak majd nyitva, fűzte hozzá az elnök, hiszen azt a
tulajdonos vagy a családtagok üzemeltetik. Dr. Fischer Sándor azt is
elmondta, a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet nem jelent
meg, így nagyon sok kérdésre nincs még válasz. Ilyen például a
csomagküldő szolgálatok vasárnapi működése. Kérdés az is, megéri-e a
bevásárlóközpontokon belüli kisebb üzleteknek nyitva tartani, ha maga a
multi cég zárva van, hiszen az aznapi költségeket, őrzést-védést, fűtésés villany számlát a nyitva tartó üzletnek kell fizetnie. A kamara elnöke
hangsúlyozta, a környező országokban van erre is, arra is példa. A
horvátok például ugyanígy mint mi, bevezették a vasárnapi zárva tartást,
de háromnegyed év után kénytelenek voltak belátni, rosszul döntöttek,
és újból kinyitottak, az osztrákok pedig éppen azon vannak, hogy az

eddigi zárva tartást megváltoztassák, mert az ottani kamara felmérései
szerint erre van igény.
,,Klímajövő a Kárpát-medencében” címmel tart majd előadást a
Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány. Baka György elnök
hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás mindannyiunkat érinti ezért is
keresik arra a választ, hogy mit lehet tenni ez ellen. - INTERJÚ!!!
Helyi vagy mikrotérségi értéktárat a megye 110 településéből úgy 30
hozott létre. Ezzel az aránnyal országos viszonylatban Tolna megye
dobogós helyen áll, tudtuk meg dr. Say Istvántól, a Tolna Megyei
Értéktár Bizottság elnökétől. A művelődési szakember szerint ez a szám
azt is jelzi: bőven van még tennivaló. Erőszakkal semmit, ügyes
meggyőzéssel viszont sok mindent el lehet érni. Nemcsak az a cél, hogy
azok a települések is felfigyeljenek a kezdeményezés fontosságára,
melyek eddig nem tették, hanem az is, hogy az érdeklődők, résztvevők
belássák, időben kell elvégezni a munkát. Ez a pályázati anyagokra
vonatkozik, hiszen a kiírás után gyakran hamar le is zárják a
pályamunkák fogadását. Decemberben viszont a megyei hivatal
közreműködésével a megyei önkormányzat például sikeresen pályázott,
és tízmillió forintot nyert a még „hiányzó” települések bevonására,
előkészítő munkákra, a már működő értéktárak szakmai támogatására,
arculatra, és nem mellesleg a már meglévő megyei értékeket bemutató
albumra. Eddig 200 és 300 közé tehető az értékek száma. Pontos adatot
azért nehéz mondani, mert vannak olyan „tételek”, melyek gyors
munkával kerültek be, és kérdés, hogy a leltárba tartozik-e az, amelyik
olyan településen van, ahol nem működik értéktár. Ilyen gyorsan számba
vehető kincsek a műemlékek, a népművészet mestereinek munkássága
vagy a természeti értékek. Dr. Say István elmondta, a nemzeti értékek
közé felterjesztettek – például a Gyulaji dám – esetében viszont nagyon
alapos előkészítő munkát kellett végezni. Erre esélyes lehet még a
grábóci szerb ortodox templom és kincsegyüttese is. Az elnök
hangsúlyozta, nem elég létrehozni a helyi értéktárat, létezését be kell
jelenteni a megyei önkormányzatnak és a szaktárcának. Volt, aki
megfeledkezett vagy nem tudott erről. Azt is elmondta, nem kell
feltétlenül értéktár bizottságot alakítani, az önkormányzat ezt a feladatot
kiadhatja honismereti egyesületnek, mint Tolnán vagy könyvtárnak, mint
ahogy tették ezt Tamásiban.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

