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Bevezető
Köszöntöm Hallgatóinkat! Magazinműsorunkban a térség fontos híreit,
érdekességeit szedtük csokorba, olyan közismert, közkedvelt embereket
megszólaltatva, akik egy - egy témában személyesen érdekeltek, így
elsőkézből, hitelesen tudják átadni tapasztalataikat, észrevételeiket. Ma is,
ahogy minden vasárnap 9 órától 11 óráig számítunk figyelmükre itt a 105,1es hullámhosszon. Műsorunkat egy rövid hírösszefoglalóval kezdjük,
melyben megemlítünk számos a héten történt, megyét és térséget érintő
fontos eseményt. Vendégünk a mai napon Balogh László, a SZŐLŐ-SZEM
Mozgalom Civil Bűnmegelőzés Közhasznú Egyesület elnöke, Viliminé dr.
Kápolnás Mária, a Bátáért Egyesület elnöke, és a Tolna Megyei Szent
László Szakképzőiskola Egészségügyi Szociális Szakképző Intézményétől
Gerhátné Palásti Mariann projektvezető, Főfainé Kövesi Ildikó osztályfőnökszaktanár, és 2 tanuló: Hammer Zsanett és Erdélyi Renáta lesznek.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió életében fontos eseményekről
számoltunk be önöknek, érintetve számos a megyét és térséget érintő
fontos hírt. Reméljük, bennünket hallgatva kellemesen telt ez a két óra.
Várjuk érdeklődésüket, témajavaslataikat! Írják meg, mondják el, miről-kiről
hallanának szívesen! Címünk: 7100-Szekszárd, Wesselényi utca 16., a
444-444-en hívhatnak bennünket, sms-boxunk száma: 0630/900-44-44, az
elektronikus leveleket pedig a szerk@radioantritt.hu-ra küldhetik. Köszönjük
vendégeinknek, Balogh Lászlónak, a SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil
Bűnmegelőzés Közhasznú Egyesület elnökének, Viliminé dr. Kápolnás
Máriának, a Bátáért Egyesület elnökének, és a Tolna Megyei Szent László
Szakképzőiskola Egészségügyi Szociális Szakképző Intézményétől
Gerhátné Palásti Mariann projektvezetőnek, Főfainé Kövesi Ildikó
osztályfőnök-szaktanárnak, valamint Hammer Zsanettnek és Erdélyi
Renátának, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink
figyelmét. Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától
jelentkezünk. Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.

Gázvezetéket szakított el a leomló partfal Varsádon
Gázvezetéket szakított el a leomló partfal Varsádon - írja a Tolnai
Népújság. Andrási Zoltánné polgármester elmondta, a két évvel ezelőttihez
hasonlóan most is leomlott a partfal a falu Kistormás felőli részén, két
helyen is. Először húsvét reggelre, melynek következtében egy gázvezeték
is elszakadt, gázkimaradást okozva. A problémát azóta az E.ON
szakemberei elhárították. Rá egy hétre pedig a szóban forgó szakasz
folytatásaként tovább omlott a partfal. Személyi sérülés nem történt, és
lakóházat sem érintett az omlás.
A varsádi önkormányzat a károk, illetve a további problémák elhárítása
érdekében vis maior pályázatot nyújt be, jelenleg a tervezési és felmérési
munkálatok folynak. A belügyminisztérium már értesítette az
önkormányzatot, hogy a kérelmet támogatásra javasolják. Az eddigi
becslések alapján 30 millió forintra lenne szükség. Ebből az összegből meg
lehetne erősíteni a partfalat, mert további szakaszokon is várható omlás,
valamint a közutat is meg kellene erősíteni, illetve alátámasztani, mert
annak beomlása a közműveket is veszélyeztetné.
Egy kisvárosnyival élünk kevesebben a megyében
Drasztikusan, egy kisvárosnyival csökkent Tolna megye lakossága a 2001es népszámlálás adataihoz képest - írja szintén a megyei napilap. 2011ben 249 683 embert írtak össze a kérdezőbiztosok, a 2011-es
népszámlálás most nyilvánosságra hozott eredményei alapján majd’
húszezerrel kevesebben élünk a megyében. A csökkenést részben az
elvándorlás okozza, ám ennél aggasztóbb a természetes fogyás miatt
bekövetkező veszteség: 34 790 halálesetre csupán 22 213 élveszületés
jutott 2001 és 2011 között. Az ország népességszámának 1980 óta tartó
folyamatos csökkenése a lakosság elöregedésével jár együtt, ennek
azonban nemcsak a csökkenő születésszám az oka, a várható élettartam
növekedése is szerepet játszik.
A nemek halandósága közötti különbség negyven év felett kezd
megmutatkozni. Hiába születik több fiúgyermek, a nők jobb életkilátásai az
idő előrehaladtával egyre inkább kiütköznek. Összességében 120 101 nő
jutott 110 260 férfira a 2011-es összeíráskor.
Társadalompolitikai szempontból az ország kereső korú részének az
inaktívakról, vagyis a gyermek- és időskorúakról kell gondoskodnia.
Jelenleg kedvezőnek mondható a helyzet, mivel az aktív korúak száma
magas, ami ideális esetben megteremti a gazdaság és a társadalom
fellendülésének lehetőségét. A szakemberek viszont arra hívják fel a

figyelmet, hogy ez az időszak véges. Az arány akkor fog megfordulni és
megindulni az időkorúak számának még nagyobb növekedése, amikor a
Ratkó-korszak szülöttei elérik a nyugdíjkorhatárt.
Zöld utat kapott a faddi ivóvíz-javító program második szakasza: a közel
150 millió forintos beruházásnak köszönhetően korszerűsítik, és összekötik
a falu és Dombori ivóvízrendszerét.
A vízminőség javítására azért van szükség, mert a faluhoz tartozó
Domboriban az ivóvíz nitrit-, vas-, mangán-, és ammónium tartalma
meghaladja a határértéket – tájékoztatta Fülöp János polgármester a
Szekszárdi Hírhatárt.
A nagyszabású projekt első, előkészítő szakaszára még februárban nyert el
egy közel 5 millió forintos támogatást az önkormányzat. A most kezdődő
beruházás keretében felújítják a faddi víztisztítási technológiát, új kutat
fúrnak, és egy 6,6 kilométeres vezetékkel összekötik a faddi és a dombori
ivóvízrendszert.
A teljes egészében európai uniós finanszírozású program a tervek szerint
jövő októberre fejeződik be.
Nagy volumenű, több mint harminc utcát érintő felújítási program kezdődött
Szekszárdon - írja a Szekszárdi Hírhatár. Az önkormányzat idén 350 millió
forintot költ utak, járdák átépítésére, parkolók kialakítására – jelentette ki a
megyeszékhely polgármestere szerdán.
Horváth István elmondta: az útburkolat javítására ebben az évben 40 millió
forintot fordítanak, ami több mint kétszerese a tavalyi összegnek. A
munkálatok több mint harminc szekszárdi utcát érintenek, amely során
összesen 28 utcában nagyjából 930 négyzetméter területű kátyút javítanak
ki ebben az évben.
Első körben a városon áthaladó főutak javítását már elvégezték. Jelenleg a
másodrendű utakon dolgoznak. A harmadik körben összesen 21,
buszjáratok által érintett utca kátyúzása történik meg.
Öt szekszárdi utcában – a Nyár, a Rizling, a Székely Bertalan, a Tormay
Béla és Fürt utcákban – az útburkolat teljes kopórétegét kicseréli az
önkormányzat, valamint a több százmilliós keretből új utat és vízelvezetőket
építenek a Tavasz és a Szőlőhegyi utcában.
A polgármester azt is elmondta: a program keretében 10,2 kilométer
hosszan létesítenek vagy újítanak fel járdákat és mintegy ötven
parkolóhelyet alakítanak ki a Kecskés Ferenc utcában.
A felújítási munkálatok várhatóan szeptemberig befejeződnek, a
kivitelezésre a KÉSZ Kft.-vel kötött keretszerződést az önkormányzat.

