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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. január 31-én,
csütörtökön. – Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok.

Új vezető a Szekszárdi járási Ügyészség élén
A legfőbb ügyész az eddigi helyettest, dr. Nyirati Erikát nevezte ki a
Szekszárdi járási Ügyészség vezetőjévé, aki most már 15 ügyész és 3
fogalmazó munkájáért felelős. A járási ügyészséghez tartoznak a
fiatalkorúakat érintő és a közlekedési ügyek, amelyek felügyeletét már
helyettesként is ellátta. Dr. Nyirati Erika a kezdetektől fogva büntetőjogi
szakágban dolgozik, közel 19 éve vezető beosztásban. A Tolna Megyei
Főügyészség Ügyészi Tanácsának a tagja, címzetes főügyészségi ügyész.
Meg kell újítaniuk tudásukat a polgári biztonságvédelemben dolgozóknak,
azaz a személy- és vagyonvédelmi szakembereknek. Ezzel kapcsolatban
hallják Pataki Rezsőt, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Tolna megyei szervezetének elnökét:
Új utcanevek február 1-jétől
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 24-i ülésének
döntése alapján 2013. február 1. napjától a közterületek elnevezését a
következők szerint változtatja meg: a Bacsó Béla utca neve Dr. Kolta
László utca; az Engels Frigyes utca Etelka utca; a Fürst Sándor utca dr.
Hegedűs Ádám utca; a Károlyi Mihály utca Dezső utca; a Marx Károly utca
Miklós utca; míg a Zalka Máté utca Solymár Imre utca lesz. A képviselőtestület a 2012. évi CLXVII. (167.) törvény 4. § (3) bekezdése alapján
annak megállapítása érdekében, hogy Mónus Illés összefüggésbe hozhatóe a XX. századi önkényuralmi helyzetek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában, állásfoglalásért a Magyar Tudományos Akadémiához
fordul. Az új lakcímkártyák legyártása, a forgalmi engedélyek cseréje
illetékmentesen történik. Az új utcanév táblák és házszámtáblák
legyártatásáról az Önkormányzat gondoskodik. A Bonyhádi Járási Hivatal
Okmányirodája február 4-től fogadja a fenti ügyek intézése kapcsán az
ügyfeleket.

Uniós forrás partfal-stabilizációra
Csaknem egymilliárd forintos beruházással erősítenek meg omlásveszélyes
Duna-menti partfalakat három Tolna megyei településen. Dunaföldvár 394
millió, Bölcske 346 millió, Paks pedig 209 millió forint uniós támogatást
nyert el a partfal-stabilizációhoz, a megítélt összeg a beruházások 95
százalékát fedezi, írta meg az MTI. Pakson, ahol 2012-ben 340 millió forintos uniós projekt keretében a Deák Ferenc utca mögött erősítettek meg egy
partfalszakaszt, 2014. július végéig a Petőfi és a Csárda utca mögött
húzódó partfalat stabilizálják. Bölcskén a Lomb utca vonalán húzódó partfalat erősítik meg több mint száz ingatlan védelmében.
Kezdődnek az agrár kamarai választások
Február 1-jén kezdődik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara (Új Nemzeti Agrárkamara) választási folyamata. A
2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzata szerint - amelyet az
átmeneti elnökség fogadott el és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
is jóváhagyott - a kamarai küldöttek listáira az "egy tag egy szavazat" elve
alapján voksolhatnak a választásra jogosultak február 1-15. között. A
Magyar Agrárkamara átmeneti elnöksége a választási szabályzatban
rögzítetteknek megfelelően ellenőrizte és érvényesnek találta a jelöltállító
szervezetek január 21-én benyújtott megyei küldöttlistáit. Az érvényesnek
ítélt listát tegnap tették nyilvánossá a Magyar Agrárkamara honlapján. A
tolnai megyei küldöttek között több szekszárdi jelölt neve is szerepel.
Sport
Tegnap került sor az NK Zadar – MVM Paks felkészülési mérkőzésre. A
Zadar elleni találkozó sok küzdelmet és kevés gólhelyzetet hozott. A
paksiak ennek ellenére több alkalommal is közel álltak a gólszerzéshez, de
értékesíteni csak egyet sikerült. Még az első félidőben Tököli Attilát
tüntették el ígéretes helyzetben a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem
ítélte meg a minden bizonnyal jogos büntetőt. A fordulást követően Eppel
került helyzetben, mikor beforgatta védőjét, de a lövés nem volt pontos. A
szépítésre - ekkor már két góllal vezetett a Zadar - a hetvenhetedik percig
kellett várni. Mészáros labdáját Vayer lekészítette Pintérnek, aki
gyönyörűen a jobb felső sarokba
lőtt. A végeredmény NK Zadar (HR) - MVM PAKS 2:1 (1:0)

