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2013. március 12-én kedden a regionális híreket Török Mónikától
hallják.
Új utcanevek kerestetnek
Nem engedik ledolgozni a büntetést
Megválasztották az új agrárkamara megyei tisztségviselőit
Jönnek a részletek.
Az elmúlt 24 óra eseményeiről Tolna megyében dr. Deák Balázs
rendőrzászlóst, a Tolna Megyei Rendősfőkapitányság sajtószóvivőjét
hallják. - INTERJÚ!!!
Új utcanevek kerestetnek
Szekszárdon húsz utca elnevezésének megváltoztatásáról döntött az
önkormányzat. Egy négytagú bizottság nézte át az utcák, közterek neveit,
és választotta ki azokat, amelyek a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthetőek. Ha a név változik, az ott élők iratainak is meg kell
majd változnia, ám ez a lakók számára nem jár költségekkel. A törvény
szerint ugyanis, ha a közterület elnevezése megváltozik, a megfelelő
személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a lakóhely
szerint illetékes járási hivatal kicseréli.
Szekszárd önkormányzata a lakosságot is szeretné bevonni az új
utcanevek kiválasztásába. Dr. Göttlinger István aljegyző elmondta,
szeretnék, ha a város polgárai, az érintett utcák lakói, társadalmi
szervezetek, civil szervezetek javaslatokat tennének a nevekre. Ezt
megtehetik levélben, e-mailben az utcanevvaltozas@szekszard.hu címen,
vagy személyesen leadhatják a hivatal portáján, vagy ügyfélszolgálatánál.
Amit mindenképpen vegyenek figyelembe: élő személyre nem adható le
javaslat, külföldi állampolgár pedig csak kivételesen indokolt esetben lehet
névadó. Emellett lehetőleg tartózkodjanak az idegen eredetű, nehezen
kiejthető, mesterkélt elnevezésektől.

Nem engedik ledolgozni a büntetést
A medinai önkormányzat nem kívánja biztosítani a szabálysértők számára,
hogy a rájuk kiszabott bírságot közérdekű munkával váltsák meg –
tájékoztatott Vén Attila polgármester.
Ez alól a kivételt a közlekedési szabálysértés miatt kirótt büntetések
„ledolgozása” jelenti.
A törvény lehetőséget ad a szabálysértési hatóság vagy bíróság által
kiszabott, de meg nem fizetett pénzbüntetés, illetve helyszíni bírság
közérdekű munkára történő átváltására. Ötezer forint bírságot hat órányi
közmunkával lehet úgymond ledolgozni.
A szekszárdi kistérségi társulás legutóbbi ülésén több polgármester is
jelezte, hogy nem ért egyet ezzel a gyakorlattal. Már csak azért sem, mert a
„rendes” közfoglalkoztatottak napi bére jóval kevesebb, mint ötezer forint.
Megválasztották az új agrárkamara megyei tisztségviselőit
2013. március 9-én újabb állomásához érkezett a Magyar Agrárkamara
átalakulásának folyamata. A február 1-21. közötti szavazáson mandátumot
szerzett megyei küldöttek a szombaton megtartott megyei alakuló
küldöttgyűléseken megválasztották a megyei elnököket és alelnököket, a
kamarai osztályok megyei vezetőit, illetve azt a 15 országos küldöttet, akik
az országos küldöttgyűlésen képviselik az adott megyét. A megválasztott
megyei tisztségviselők megbízatása 5 évre szól. Tamási Balázs, a megyei
agrárkamara kabinetvezetője elmondta, a második forduló dorán a
küldöttek dr. Hadházy Árpádot választották megyei elnöknek.
Az országos küldöttgyűlés március 28-án tartja majd alakuló ülését a
Parlament felsőházi termében, ahol az alapszabály elfogadásával
hivatalosan is létrejön az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara.
Egyeztetés a tervezett új atomerőművi blokkok létesítéséről
Látogatást tett Tóth Ferenc kormánymegbízott úrnál Nagy Sándor, az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója. A találkozón az új
atomerőművi blokk(ok) tervezett létesítésének előkészítéséről, illetve a
Magyarország villamosenergia-ellátásának hosszú távú biztonságát
szavatolni képes tervről volt szó. Az egyeztetésen részt vett Mittler István, a
cég kommunikációs vezetője és László-Varga Zsuzsanna a Tolna Megyei
Kormányhivatal főigazgatója is.

Nagy Sándor vezérigazgató beszámolt a projekt előkészítése érdekében
eddig megtett lépésekről, a közeljövőben várható fontosabb feladatokról. A
találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a tervezett beruházás
jelentős nemzetgazdasági előnyei mellett Tolna megye számára is fontos
lehetőséget jelent. A felek úgy határoztak, hogy rendszeresen egyeztetnek
majd a projekt előrehaladásáról, a jövőbeli tervekről.
Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok az extrémsport paks területén
a paksi ürgemezei stran mellett, egy egyhektáros területen. A komplexumra
idén 30 millió forintot különített el az önkormányzat, az összeg a fakivágás,
a tereprendezés és a végleges tervek költségeit fedezi. A tervek szerint
jövőre a kivitelezési munkálatok első ütemében egy tereppálya épül meg és
utcai pályák kialakításának lehetőségét is előkészítik. A költségekre 50
millió forintot szánnak.
Az önkormányzat önerőből valósítja meg a beruházást. Az ürgemezei
strand melletti terület tereprendezését a DC Dunakom Plusz Kft. végzi.
Több százezer tonna méregtől szabadult meg a város
Nem csak a terület, a lakosság és az önkormányzat is fellélegezhetett,
hogy végre megtisztult a volt simontornyai bőrgyár környéke, mely
környezetszennyező anyagokkal volt tele.
– Egy évtizedes problémája szűnt meg a városnak azáltal, hogy
megtisztították a régi bőrgyár területét – mondta el Csőszné Kacz Edit.
Simontornya polgármestere elmondta, hogy a kilencvenes évek végén az
üzem bezárásával több száz ember vált munkanélkülivé, és a helyén ott
maradt a rengeteg veszélyes hulladék is. Köves Gergely, a kármentesítést
végző cég környezetvédelmi igazgatója elmondta, már csak a finom
tereprendezések vannak vissza. Bár a munkálatokkal a talajvíz miatt a
vártnál nehezebben haladnak, májusig bizonyára befejezik. Mint már
megírtuk, az üzem területének helyreállítását 2008-ban kezdte el a
Simontornya 2009 konzorcium. Azóta 260 ezer tonna veszélyes hulladék
ártalmatlanítása illetve elszállítása történt meg. A talajvízkezelő rendszer
még most is működik, a tisztításra pedig még az elkövetkezendő bő másfél
év során is szükség lesz.
Nyilvános bemutatóval hangolódott szombaton a jövő hétvégi regionális
diákszínjátszó találkozóra két csoport a dombóvári művelődési házban - írja
a teol.hu.

A helyi Galéria 5.0, illetve a Szalai Ádám vezetésével működő pécsi PDFGimi ECK társulat adott ízelítőt darabjából a közönségnek. Farkas Attila, a
házigazda csoport rendezője elmondta: Pécsett, a Szivárvány
Gyermekházban lesz a regionális találkozó, amelyen összesen 31 csoport
– köztük több Tolna megyei – csillanthatja meg tudását. A zsűri döntése
alapján továbbjutott társulatok az országos döntőben bizonyíthatnak.
Farkas Attila hozzátette, hét régióban zajlanak a megmérettetések, a finálét
is két helyszínen tartják. Az improvizációs műsorral készülő társulatok
döntőjének éppen Dombóvár ad majd helyet áprilisban. A csoport
rendezője arra is kitért, hogy a szombati program jó alkalomul szolgált a
közös felkészülésre, az utolsó simítások elvégzésére, és persze az
értékelésre is. Úgy látja, egyre nagyobb igény van a fiatalok részéről a
színjátszásra, amelyet ez a nívós versenysorozat is bizonyít. Örömmel
nyugtázta, hogy Dombóvár élen jár e műfaj terén, a jövőben is igyekeznek
minél jobb eredményeket elérni.

