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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 Valkainé Daczó Eszter, a
Gyakorló iskola művészeti iskolájában a tánctagozat vezetője, Imre Péter
szobrászművész, és dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Megyei Egyed Antal
Honismereti Egyesület elnöke 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, Valkainé Daczó Eszternek, a Gyakorló iskola művészeti
iskolájában a tánctagozat vezetőjének, Imre Péter szobrászművésznek, és
dr. Gesztesi Enikőnek, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
elnökének, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink
figyelmét. Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától
jelentkezünk. Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.
Szekszárdon az utcanév változtatások miatt az érintett utcák lakóinak,
illetve az ott székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezeteknek szükségük van a lakcímet tartalmazó hatósági
igazolványok cseréjére - írja a megyei napilap. Dr. Göttlinger István
Szekszárd aljegyzője és dr. Ugodi Andrea a szekszárdi járási hivatal
vezetője közleményében arról tájékoztatta az újságot, hogy a Szekszárdi
Járási Hivatal Okmányirodája illetékmentesen kicseréli a lakcímet és

személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt (azaz lakcímkártyát),
valamint a gépjárművel rendelkező személyek, illetve gazdálkodó
szervezetek tulajdonát képező vagy üzemben tartásában lévő gépjárművek
forgalmi engedélyeit. Tekintettel arra, hogy az okmányok kérelemre
cserélhetők, szükséges az okmányirodában való személyes megjelenés.
Lakcímkártya esetében elegendő családonként egy nagykorú személy
megjelenése az ügy intézéséhez, míg forgalmi engedély tekintetében
személyes vagy meghatalmazotti megjelenés esetén folytatható le az
eljárás. Az okmányiroda kéri az ügyfeleket, hogy az ügyintézéshez vigyék
magukkal a személyi azonosításra alkalmas okmányukat (személyi
igazolványt, vezetői engedélyt vagy útlevelet és lakcímkártyát), gazdálkodó
szervezetek esetén cégkivonatot és aláírási címpéldányt, valamint nem
személyes eljárás esetében meghatalmazást, illetve a lecserélendő
igazolványokat. Az okmányiroda ügyfélfogadási időpontjai: hétfőtől péntekig
8.00 órától 20.00 óráig. Az okmánycserék megkezdésének időpontja: 2013.
június 20.
Az utcanévváltozásokról értesítették a közhivatalokat, közintézményeket és
közszolgáltatókat is. Az új utcanévtáblák gyártásáról és kihelyezéséről –
saját költségvetése terhére – Szekszárd önkormányzata gondoskodik.
Bátaszék hirdetőtábláján, honlapján, valamint újságjában láthatja viszont a
nevét az a magánszemély, akinek 50 ezer forintot, nem magánszemély
esetében 100 ezer forintot elérő, legalább 90 napja fennálló helyi vagy
gépjárműadó tartozása van. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta
el a bátaszéki képviselő-testület. A vonatkozó törvény értelmében nemcsak
az adózó nevét, hanem lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító
számát, a hátralék összegét és adónemet is nyilvánosságra hozhatják.
Skoda Ferenc, Bátaszék jegyzője ugyanakkor arra felhívta a figyelmet,
hogy augusztus 31-ig kiegyenlíthető a tartozás, vagy ha ez a
magánszemély létfenntartását, a vállalkozás működését veszélyezteti,
akkor az előírt szabályoknak megfelelően fizetési könnyítési kérelem
nyújtható be az önkormányzathoz. Ha valaki mégis elmulasztja ezen
lehetőségek egyikét, úgy szeptembertől közzéteszik az adatait - olvasható
a teol.hu-n.
2013. július 1-től változik Tolna megyében néhány munkaügyi kirendeltség
illetékességi területe. A korábban a Szekszárdi Járási Munkaügyi
Kirendeltséghez tartozó települések közül Felsőnána, Kéty, Murga és
Zomba a Bonyhádi Járási Munkaügyi Kirendeltséghez, Tengelic pedig a
Paksi Járási Munkaügyi Kirendeltséghez kerül át.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fent említett településeken lakó, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező álláskeresők, közvetítést vagy szolgáltatást
kérők júliustól már az új, átvevő kirendeltséggel tartják a kapcsolatot: ott
kérhetik nyilvántartásba vételüket, intézhetik ellátással és egyebekkel
kapcsolatos ügyeiket.
A kirendeltségekkel kapcsolatban álló munkáltatókat is érinti az
illetékességi terület változása. A folyamatban lévő támogatásokat annál a
kirendeltségnél kell továbbra is elszámolni, illetve a támogatás végén
lezárni, amelyik azt megállapította. Új kérelmet vagy folyamatban lévő
támogatáshoz kapcsolódó új munkaerő-igényt viszont már az új
kirendeltséghez kell benyújtani.
Az illetékességváltozásról az érintett ügyfeleket az átvevő kirendeltség
tájékoztatni fogja, az álláskeresők esetében különös tekintettel a fogadó
kirendeltség által előírt új jelentkezési időpontra. További felvilágosítás
kérhető személyesen, e-mailben vagy telefonon a www.ddrmk.hu honlapon
megtalálható kirendeltségi elérhetőségeken.
26 pályázó között közel negyedmilliárd forintnyi pályázati forrást osztott fel
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány. Az évi 500 millió forinttal támogatott
alapítványhoz a 2013-as első fordulóban 31 pályázat érkezett. A pályázati
igény közel 320 millió forint volt, a rendelkezésre álló keret pedig 250 millió
forint, amelyből több mint 243-at ítéltek oda a nyerteseknek, tájékoztatta a
Paksi Hírnököt Mittler István kommunikációs megbízott. Ez a forrás a
kedvezményezett térségekben közvetve mintegy 632 millió forint fejlesztést
generál.

