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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 Nagy Norbert ifjúsági referens
atya és Brand Petra; dr. Kántor János gyermeksebész főorvos, és
Szabácsy Szabolcs, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közrendvédelmi
osztályának vezetője 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, Nagy Norbert ifjúsági referens atyának és Brand Petrának,
dr. Kántor János gyermeksebész főorvosnak, és Szabácsy Szabolcsnak, a
Szekszárdi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetőjének,
hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink figyelmét.
Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától jelentkezünk.
Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.
Idén is folytatja Menedzserszűrési Programját a Tolna Megyei Balassa
János Kórház, melyet tumormarker-vizsgálatokkal bővítenék.
A programot elsősorban a stresszben élő, naponta akár tíz-tizenkét órát is
dolgozó, többnyire vezető beosztásúak számára indították. Ennél a
csoportnál egyes betegségek megjelenésének a kockázata magasabb az
átlagosnál, ráadásul kevés az idejük, hogy saját magukra is figyeljenek.

A programban várakozási idő nélkül, előzetes időpontegyeztetés alapján,
egy nap alatt végzik el az esetleges betegségek kiszűréséhez szükséges
vizsgálatokat. Az érdeklődők igényelhetik a szűrés korábbi, valamint a
tumormarker-vizsgálattal kiegészült formáját, de utóbbit is kérhetik külön
egy kisebb szűrési csomagban.
Egészségnevelésre és sporteszközökre fordítja a Hegyhát Oktatási
Intézmény azt a közel 100 millió forintot, melyet egy pályázaton nyertek
nemrégiben - adta hírül a megyei napilap.
Az innovatív iskolák fejlesztése címet viselő program érinti a gyönki
általános- és középiskolát, valamint a hőgyészi általános iskolát is. Dr.
Humné Szentesi Katalin, a Tolnai Lajos Gimnázium igazgatója elmondta, a
projekt részeként egészségnapot tartanak majd mindhárom intézményben.
A program során egészségről szóló előadások és sporttevékenységek is
lesznek, a fiatalok továbbá megismerkedhetnek azzal, hogy egészséges
hozzávalókból milyen finom ételeket lehet készíteni. Az igazgatónő
hozzátette: nagyon fontosnak tartja a diákok egészségre nevelését,
valamint azt, hogy a sport az életük részéve váljon, hiszen a mai fiatalok
alig mozognak. Az elnyert támogatásból a programokon túl jut a
sporteszközök bővítésére is.
Működésképtelenné vált a várdombi képviselő-testület, emiatt vasárnap
négy önkormányzati képviselőt választanak - írja a Szekszárdi Hírhatár. A
településen két független képviselő március 11-i lemondásával vált
működésképtelenné az eredetileg hattagú képviselő-testület, miután
korábban már két másik képviselő is visszaadta mandátumát.
A testület azért nem egészült ki, mert az a 2010-es önkormányzati
választási listán szereplő két jelölt, aki a lemondott képviselők helyébe
léphetett volna, nem vállalta a megbízatást - tájékoztatta az MTI-t a
várdombi választási iroda vezetője, Nagyné Pohlon Mónika.
Az 1260 lakosú településen hét független jelölt indul az időközi választáson.
A községben a választói névjegyzékben szereplő 1057 ember voksolhat,
érvényességi küszöb nincs, a képviselői mandátumokat az a négy jelölt
nyeri el, aki a legtöbb szavazatot kapja.
Járdaépítési programot hirdetett a döbröközi önkormányzat, erre 400 ezer
Ft-ot különítettek el. A felhívásra a lakosság nyújthat be pályázatot, a
feltétel, hogy legalább 100 méter hosszú, egybefüggő gyalogút felújítása
valósuljon meg egy-egy szomszédsági és települési összefogás révén. A
sikeres pályázóknak 500 Ft/folyóméter támogatást biztosítanak, illetve

vállalják a tükör elkészítését, a járdalapok felszedését, elszállítását - tudósít
a Tolna Népújság.
A Belügyminisztérium tavaly meghirdetett kazánprogramjához 3 pályázattal
is csatlakozott Cikó. Dr. Ferencz Márton polgármester a Tolnai
Népújságnak elmondta: mindhárom igényük kedvező elbírálásban
részesült. Ennek köszönhetően a polgármesteri hivatalba, a napközi
konyhára és az óvodába biomassza kazánokat vásárolhattak, és egy
aprítógépet is beszerezhettek a közelmúltban. A polgármester hozzátette:
összesen 18 millió Ft-ot nyertek, amelyhez 600 ezer Ft önrészt kellett
hozzátenni. A pályázat mindezek mellett lehetővé teszi, hogy 3 embernek
egy éves közfoglalkoztatásban munkát biztosítsanak.
A község vezetője elmondta: a hivatal hőszigetelésére, épületfelújítási
munkálataira és az óvoda korszerűsítésére is benyújtottak pályázatokat, de
ezekről még nem született döntés.
Az elmúlt év értékelése és az idei várható tendenciák volt a témája a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara héten tartott küldöttgyűlésének számol be a Tolnai Népújság. Dr. Fischer Sándor megyei elnök
értékelésében elmondta: a 2012-es év a beruházások szempontjából
visszaesést hozott, de az országos tendenciával ellentétben az ipari
termelés – ezen belül is elsősorban a feldolgozó-, az energia- és a bőripar
– 6 százalékos növekedést mutatott. Szintén 6 százalékos növekedés volt
tapasztalható a turizmus és vendéglátás területén, mind a vendégek-, mind
a vendégéjszakák számát illetően. Az építőiparban azonban jelentős volt a
visszaesés, mind a lakás-, mind pedig a más célokat szolgáló ingatlanok
esetében. A kereskedelem eredményei sem alakultak túl jól: 2 százalékkal
csökkent a forgalom.
Az idei évtől a kamara azt várja, hogy a tavalyi mélypont után lassú
emelkedés kezdődik. További növekedést várnak az ipar és a turizmus
területén. Bíznak abban, hogy az építőipar is megmozdul, elsősorban a
nem lakáscélú ingatlanokat illetően. A kereskedelemben a további
visszaesés helyett legalább stagnálást várnak - ahhoz, hogy ez
megvalósuljon,
a
reálbérek
növekedésére
és
kereskedőbarát
intézkedésekre van szükség.
A küldöttgyűlésen a hagyományokhoz híven nívódíjakat is átadtak. A
szekszárdi Ferropatent Zrt. és a szintén szekszárdi S-Conto Bt. vehette át
az elismerést. A nívódíjat azok a vállalkozók kapják, akik a szakmai mellett
a közösségi élet területén is eredményesek, és mindig a minőségi munkára
törekednek. Az idén először szakmai elismerést is átadtak, mégpedig

Sebestyén Ágostonnak, a szekszárdi Mester Kft. ügyvezetőjének. A
képzőhely két tanulója ért el első helyezést a Szakma Sztár Fesztivál
keretében megrendezett országos szakmai tanulmányi versenyen.

