Magazin műsor 2013.12.22
Bevezető
2013. december 22-én vasárnap 9 óra 4 perckor köszöntöm Hallgatóinkat,
Török Mónika vagyok, a műsor elkészítésében Eppel Kata segített!
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 105,1-es hullámhosszon.
Műsorunkat egy rövid hírösszefoglalóval kezdjük, melyben megemlítünk
számos a héten történt, megyét és térséget érintő fontos eseményt.
Vendégünk lesz a mai napon Krizl Edit a Brill Pálinkaház ügyvezetője,
illetve az évvége közeledtével rendhagyó módon a környék több
településének polgármestere eljött Hozzánk, hogy értékeljék a 2013-as
évet. Így hallhatják: Bognár Jenőnek, Bátaszék polgármesterének, Tóth
Istvánnak, Bogyiszló első emberének, Fülöp Jánosnak, Őcsény
polgármesterének, Szűcs Sándornak, Zomba polgármesterének, Figler
Jánosnak, Sárpilis polgármesterének, Simon Csabának, Várdomb
polgármesterének; Háry Jánosnak, Sióagárd polgármesterének és Fülöp
Jánosnak, Fadd polgármesterének évértékelőjét.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió életében fontos eseményekről
számoltunk be önöknek, érintetve számos a megyével és a térséggel
kapcsolatos 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: 0630/900-4444, az elektronikus leveleket pedig a szerk@radioantritt.hu-ra küldhetik.
Köszönjük vendégeinknek, Krizl Editnek a Brill Pálinkaház ügyvezetőjének,
Bognár Jenőnek, Bátaszék polgármesterének, Tóth Istvánnak, Bogyiszló
polgármesterének, Fülöp Jánosnak, Őcsény polgármesterének, Szűcs
Sándornak, Zomba polgármesterének, Figler Jánosnak, Sárpilis
polgármesterének, Simon Csabának, Várdomb polgármesterének; Háry
Jánosnak, Sióagárd polgármesterének és Fülöp Jánosnak, Fadd
polgármesterének, , hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük

hallgatóink figyelmét. Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9
órától jelentkezünk. Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával
készült.
HÍRÖSSZEFOGLALÓ:
Nem növekednek a díjak a következő évben
Szolgáltatások díjával kapcsolatos, valamint technikai jellegű, illetve a
jogszabályváltozások indokolta döntések jellemezték a csütörtöki
szekszárdi közgyűlés napirendjét. - írja a TEOL.hu.
Változatlanul hagyja a megyeszékhely közgyűlése a temetőkről és
temetkezésről, a háztartási szennyvíz begyűjtéséről, a közterületek
használatáról, a helyi közutak közlekedési célú igénybevételéről, a vásári
és piaci díjtételekről szóló helyi rendeletekben foglalt díjtételeket. A
városatyák döntése alapján a felsorolt szolgáltatások díjszabása a jövő
évben nem emelkedik. A testület 15 millió forintos keretemelést szavazott
meg a humán bizottság számára. Erre azért volt szükség, hogy a jövő év
elején támogatni tudják azokat a nehéz helyzetbe került civil szervezeteket,
amelyek a fennmaradásukhoz szükséges állami, vagy más jellegű
támogatást hónapokkal az év kezdete után kapják meg.
Megszavazta a testület az önkormányzat 2014-2016. évi költségvetési
koncepcióját, amelynek alapelve változatlanul a határozottság, a
céltudatosság és a takarékosság. A koncepció prioritásai között szerepel
például az új vállalkozások betelepedésének ösztönzése, az intenzívebb
marketingpolitika és a pályázati hatékonyság növelése. A konkrét célok
listáján megtalálható többek között az új vízbázis létrehozásának
finanszírozásához alkalmas pályázat keresése, mind az intézményekben,
mind a város egyéb területein az energiaköltségek csökkentése, a
borturizmus további fejlesztése, valamint a folyamatban lévő beruházások –
például a belváros rehabilitációja, az élményfürdő fejlesztése – folytatása
és befejezése.
A maga kategóriájában az adható legmagasabb, B/III. minősítést kapta az
Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft., Magyarországon
elsőként.- írja a TEOL.hu.
Ebből az alkalomból tartottak december 16-án sajtótájékoztatót
Szekszárdon. Horváth István polgármester elmondta, a cég folyamatosan
fejlődik, szakmailag is, s most 51 településen van jelen. Az elmúlt 7 évben
megnégyszerezte szolgáltatási területét. A polgármester megköszönte a
cég mind a 75 dolgozójának tevékenységét.

Ács Rezső, Szekszárd alpolgármestere, a Cikói Hulladékgazdálkodási Kft.
elnöke arról tájékoztatta a sajtótájékoztató résztvevőit, hogy az új
hulladékgazdálkodási
törvény
életbe
lépésekor
megcélozták
a
legmagasabb minősítési szintet, s ez sikerült, köszönhetően az elmúlt évek
szakmai munkájának.
Céljuk, hogy megőrizve azt a piaci részesedést, amit az elmúlt években
elértek, továbbfejlesszék a szolgáltatás színvonalát. Arra számítanak, hogy
közép távon csökkenni fog az ilyen tevékenységet végző közszolgáltatók
száma, s megvan rá az esély, hogy az Alisca Terra a megyehatáron belül
és azon kívül is meghatározó piaci szereplő legyen ezen a területen.
A miskolci Tudományos Diákköri Konferencián újabb dicsőség,- egy
második hely- fémjelzi az I. Béla Gimnázium tanulóinak közérdekű témák
iránti érdeklődését, felkészültségét, jelezvén az iskolában komoly diák-tanár
háttérmunka zajlik az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való
sikeres szereplés érdekében - és úgy általában a tehetséggondozásban. olvasható a Szekszárdi Vasárnapban.
A 11. osztályos Gál Dominika lett az I. Béla Gimnázium újabb, országos
szinten is sikeres tanulója az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián. Témája középpontjában az emberiség lételemének számító,
a háztartásokba érkező ivóvíz vizsgálata, annak minősége, és az ezzel
kapcsolatos problémák álltak. A diáklány konzulense Gál Zoltánné
környezet-egészségügyi felügyelő, okleveles vegyészmérnök volt. Gál
Dominika érdeklődését felkeltette a szekszárdi vízbázis veszélyeztetettsége
és egy általa összeállított kérdőívben arra is kiváncsi volt: mit, mennyit
tudnak erről a témáról a szekszárdiak?! A diáklány a vízmű laborjában
szerzett adatok alapján kifejtette: közegészségügyi szempontból
kifogástalan, ásványi anyagokban, egyéb paraméterekben jól ellátottnak is
mondható, az állaga, élvezeti értéke alapján olykor kritizált szekszárdi
ivóvíz.
Dominika természettudományos érdeklődésének fókuszában a földrajz áll,
de nagyon érdekli a kémia, a biológia is. A következő Országos
Tudományos Diákköri Konferenciára készülő dolgozata is - ígéri Szekszárd-specifikus lesz, hiszen a borászatot jelölte meg témának mégpedig nem a szokványos módon, hanem a környezetvédelem
aspektusából.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázaton Bátaszék,
Bonyhád, Bölcske, Kurd, Mecseknádasd és Szászvár önkéntes tűzoltó
egyesületei oktatási célokra is nyertek támogatást.- tájékoztatta Rádiónkat

Boros Brigitta tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében már
október óta, hétvégenként zajlottak a gépjárműfecskendő-kezelői és
műszaki mentés eszközei tanfolyamok az önkéntes egyesületek tagjainak
részvételével.
A tanfolyamon szerzett ismeretek ellenőrzésére kedden hat egyesület
huszonnégy tagja tett sikeres írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szakemberei és az igazgatóság
tűzoltósági főfelügyelője előtt. A gyakorlat során a gépjárműfecskendő
kezelését és az eszközök alkalmazását, valamint azok karbantartását
mutatták be az egyesületi tagok a vizsgabiztosoknak.
Az elmúlt hétvégén Kézdivásárhelyen rendezték meg Székelyföldért
Labdarúgó Tornát, melynek mottója: "Kárpát-medencei magyar összefogás:
focival az autonómiáért". - olvasható Bonyhád város honlapján.
A Székelyföldért Társaság által 2010-ben útjára indított, évente
megrendezésre kerülő torna célja egyrészt kiállás a székely
autonómiatörekvések mellett a sport segítségével, másrészt élő
kapcsolatteremtés azon kárpát-medencei magyar sportkedvelő közösségek
között, akik eddig is kiálltak Székelyföld autonómiája mellett.
A torna fővédnöke Potápi Árpád János, Bonyhád polgármestere, az
Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke – aki a
kézdivásárhelyi sportcsarnokban köszöntötte a vendégeket; Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács elnöke és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke volt, a főtámogató Kövér László, a Magyar
Országgyűlés elnöke.
A rendezvényen összesen 20 csapat indult, képviseltette magát a felvidéki
Érsekújvár, a kárpátaljai Beregszász és a délvidéki Topolya csapata;
Magyarországról több székely kör csapata; a Partiumot és a 8 székely
széket is több csapat képviselte.
Tavaly Diósd volt a házigazda, ott a Bonyhád által delegált Bukovinai
Székelyek néven induló csapat a III. Székelyföldért Kupát hódította el, idén
a III. Autonómia Kupa 1. helyezett csapata lett a környék bukovinai székely
származású futballistáiból összeállt gárda.
Papp Károly rendőr altábornagy, az Országos Rendőr-főkapitányság
vezetője, 2013. december 17-én a 2013-ban végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette a Paksi
Rendőrkapitányság, valamint a Bonyhádi Rendőrkapitányság egy-egy
rendőrét. - tudtuk meg Huszti Gábor rendőr főhadnagytól a Tolna Megyei

Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől. Az OTP Bank által felajánlott
jutalmat vehette át a Szekszárdi Rendőrkapitányság egy rendőre, munkája
elismeréseként. Az érintettek Budapesten a központi ünnepségen vették át
az elismeréseket.
Dr. Soczó László rendőr dandártábornok, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője, 2013. december 17-én a 2013-ban végzett
kiemelkedő munkájuk elismeréseként dicséretben és jutalomban részesített
27
Tolna
megyei
rendőrségi
dolgozót,
köztük
rendőröket,
közalkalmazottakat. Az érintettek Szekszárdon vehették át az
elismeréseket.
Az eddigi hagyományoknak megfelelően, az idei évben is megrendezésre
került Dombóváron a helyi karate egyesület évadzáró versenye, ahol öt
kategóriában mérhették össze tudásukat a sportolók.
- írja az
infodombovár.hu
A házigazda a Dombóvári Karatesuli és a kaposszekcsői Dombó-Karate
növendékei mellet ezúttal Paksról, Dunaszentgyörgyről Szekszárdról és
Szolnokról is érkeztek vendégek.
Shihan Záborszki Zoltán 7 DAN-os karatemester -a Tradícionális Shotokán
Karate Szövetség technikai igazgatója-, is megtisztelte jelenlétével az
eseményt, ahol 76 fő vágott neki az ügyességi számoknak /fekvőtámasz,
felülés, békaügetés/, majd pedig a hagyományos KATA azaz
formagyakorlat/ és a KUMITE tehát küzdelem/ következett.
A késő délutánig tartó versenyen a leányoknál Berki Andrea –Szolnok-, a
fiúknál Fehér Zsolt –Dombóvár-, az egyesületeknél pedig a Paksi SE lett a
legeredményesebb, míg Dombóvár csapata az igen előkelőnek számító
második helyen végzett.

