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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. január 6-án –
Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok.
Kinevezték a katasztrófavédelmi megbízottakat
Átvették kinevezésüket a katasztrófavédelmi megbízottak. 2013. január 4én, az igazgatóság veszélyhelyzet-kezelési központjában Wéber Antal tű.
ezredes átadta a bonyhádi, dombóvári, paksi, tamási, tolnai és szekszárdi
járás katasztrófavédelmi megbízottjainak kinevezését. - A részletekről
Boros Brigitta tűzoltó hadnagyot hallják. – INTERJÚRÉSZLETET!!!
Katonák osztják az ivóvizet január elsejétől Kajdacson.
Szedresből szállítják a faluba lajtos kocsival a vizet, amelyből
személyenként 3 litert lehet vinni. A községnek 1200 lakója van, őket
értesítették erről a lehetőségről, amivel napról, napra többen élnek, de még
mindig csupán egy-két tucatnyian. „Nagyfogyasztó” a konyha, ide napi 300
litert visznek. Boda János polgármester arról tájékoztatott, hogy a régi
magyar szabvány szerint literenként 50 milligramm lehetett az
arzéntartalom, a december 26-ától érvényes EU elvárás viszont 10
mg/literben maximalizálja azt. Kajdacson legutóbb 13,2 milligrammot
mértek. Természetesen nem ért meglepetés senkit, régóta tudják, hogy
javításra szorul az ivóvízminőség. Meg is tették a szükséges lépéseket. Az
e célból benyújtott pályázat sikerrel járt, több mint 200 millióból készül új
kút, víztorony és telepítenek többféle tisztítótechnológiát. A munkát
várhatóan őszre fejezik be.

Január végére feldolgozásra kerülnek az ingatlanadó bevallások
A helyi ingatlanadó bevezetéséről döntött tavaly a szekszárdi
önkormányzat. Ezt követően a megyeszékhelyen lakóknak nyilatkozniuk
kellett arról, milyen telekkel, ingatlannal rendelkeznek. A múlt év vége felé
többen meg is kapták az értesítést a fizetendő ingatlanadó mértékéről. A
régióban található megyeszékhelyek közül Pécsen 2002 óta, Kaposváron
2003-tól terheli építmény- és telekadó az ingatlanok tulajdonosait. A megyei
jogú városok közül már csak Zalaegerszegen és Szekszárdon nem

alkalmazták eddig ezt az adónemet, nyilatkozta a TEOL-nak Ács Rezső,
Szekszárd alpolgármestere. Hozzátette, a kései bevezetés ellenére is
igyekezett mértéktartó lenni az önkormányzat, és a megyei jogú városok
közül a legalacsonyabb adómértékeket alkalmazzák. Az építmény- és a
telekadó egyaránt érinti a városban ingatlannal és vagyoni értékű joggal
rendelkezőket, valamint a vállalkozókat is. Mindkét új adóról az ingatlan
tulajdonosának bevallást kellett benyújtania, ennek határideje augusztus
31. volt. Mintegy 12 ezer érintett, körülbelül 18 ezer ingatlanra vonatkozóan
teljesítette adókötelezettségét. A beérkezett bevallásokból 14 800-at
dolgoztak eddig fel, és 9400-an kapták már kézhez az adófizetést
megállapító határozatot. Az adóbevallások feldolgozása a napi munka
mellett folyamatosan történik, így január végére minden érintett kézhez
kapja a határozatot. Ács Rezső elmondta, az ingatlanadóból körülbelül 270
millió forintos bevételt remél a megyeszékhely önkormányzata. Az összeget
az említetteken túl az alsóvárosi temető bővítésére, a városi intézmények, a
városüzemeltetés jól megszokott, zavartalan működésére, valamint az
illegális szemétlerakók felszámolására fordítják.

Hétfőtől újra járnak a buszok Dombóváron
Karácsony előtt szembesült a dombóvári városvezetés azzal a helyzettel,
hogy nem hosszabbíthatja meg a feladatot ellátó Orangeways Dél-Alföld
Kft. megbízását, a Gemenc Volán javaslatára pedig nemet mondtak, így
helyi tömegközlekedés nélkül indult az év Dombóváron. Jövő hét hétfőtől
azonban ismét szállítják az utasokat helyi járatos buszok Dombóváron. Az
év első munkanapján rendkívüli testületi ülésen egyhangúlag fogadta el a
grémium Szabó Loránd polgármester előterjesztését, miszerint a Régió
2007 Kft.-vel állapodnak meg a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési
szolgáltatás
ideiglenes
ellátásáról.
Az
önkormányzat
költsége
kilométerenként nettó 380 forint lesz, szemben a Gemenc Volán Zrt. által
múlt héten ajánlott kilométerenkénti nettó 400 forinttal. A társaság négy
saját busszal látja el a feladatot, és már azt is tudni lehet, hogy február
elsejétől új menetrend lesz érvényben. A járművek dombóvári telephely
híján a JAM csarnok területéről indulnak majd reggelente, a minél
zökkenőmentesebb átállás érdekében pedig az önkormányzat a bérletek
árusításában is segítséget nyújt a szolgáltatónak.

Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Pakson
A paksi DC Dunakom Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy január 9-én,
szerdán elektronikai hulladékgyűjtést tart.A háztartásban feleslegessé vált
vagy selejt elektromos berendezésekért minden hónap második szerdáján,
ingyen házhoz mennek, így a lakosság időt takaríthat meg, hiszen
elektromos hulladékával még a hulladékudvarig sem kell elmennie. A
lakóknak csak annyit kell tenniük, hogy az ügyfélszolgálaton előre bejelenti
nevét, címét, az elszállítandó hulladék fajtáját, és a megadott időpontban a
ház elé kihelyezi hulladékát. Veszélyes hulladékot, lom- és építési
hulladékot nem szállítanak el. Tájékoztatta rádiónkat Némethné Bárdos
Beáta a DC Dunakom munkatársa.

TEIT találkozó volt a hétvégén Pakson
Pakson találkozott ezen a hétvégén az MVM Paksi Atomerőmű vezetése és
a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás tagsága.
Hagyományosan ilyenkor értékelik az előző évet és fogalmazzák meg az új
esztendő feladatait. A TEIT húsz éve vesz részt az atomenergia
alkalmazásának ellenőrzésében és az azzal kapcsolatos információk
közreadásában. A szervezet 2012-ben ünnepelte alapításának huszadik
évfordulóját. A paksi atomerőművel szerződés keretében működnek együtt
a környező települések az atomenergia biztonsága és társadalmi
elfogadottsága érdekében.

Sport
Jövő csütörtökön, január tizedikén kezdi meg felkészülését a tavaszi
szezonra az MVM Paks csapata. Az első két napon, az átmozgató
edzéseken kívül, alapos orvosi vizsgálaton vesznek részt a játékosok. Az
alapozás ideje alatt két alkalommal utazik a keret külföldi edzőtáborozásra.
Először huszonhetedikén Horvátországba, Novigrádba, ahol a tervek
szerint két első ligás csapattal, az NK Zadarral és az NK Cibalia Vinkovcival
fognak találkozni. Azonban az elutazás előtt is lesz két mérkőzés, az első a
Bonyhád ellen, a második a Lombard Pápa Termál FC ellen. Mikor a csapat
visszaérkezik déli szomszédunktól a PMFC következik, majd február
kilencedikén indulnak Törökországba, Belekbe. Ott négy mérkőzést is
lejátszanak: ellenfelünk lesz a cseh első osztály tizedik helyezettje a
Jihlava, a szlovák élvonal tizenkettedik helyezettje a Spartak Trnava,
valamint két orosz premier ligás gárda, a tizennegyedik Krylya Sovetov és a

tizenötödik Alania Vladikavkaz. Utóbbiban játszik Priskin Tamás. A török
táborozást követően, a bajnokság előtti utolsó erőfelmérő találkozóra a
Kozármisleny ellen kerül sor. Tehát az MVM PAKS összesen tíz
mérkőzéssel készül a március másodikai rajtra, amikor az Újpest
otthonában számukra is elkezdődik a tavaszi bajnokság. A mérkőzések
pontos időpontjáról, és helyéről később tájékoztatják szurkolóikat.

