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A regionális híreket 2013. március 26-án, kedden Kovács Viktóriától
hallják. Jó napot kívánok.

Fennakadások nélkül indult a nap kedden a megyében
Újabb pert veszített a Paksi Atomerőmű Zrt.
Nem szavazhat mindenki a hegyközségek közgyűlésein
Jönnek a részletek.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tájékoztatása szerint
Tolna megyében kedden nagyobb fennakadások nélkül indult a nap, a helyi
és helyközi buszjáratok rendben elindultak és célba is értek. Az érintett
útszakaszokon tegnap elrendelt kamionstopnak köszönhetően lényegesen
kevesebb forgalmi akadály keletkezett a megye kritikus útszakaszain.
A tűzoltóknak a mai napon 5 műszaki mentéshez kellett vonulniuk, melyek
mindegyikét rövid időn belül sikerült felszámolniuk, így a forgalomban
fennakadások nem keletkeztek. A hó tegnap óta folyamatosan esik, a Közút
gépei 19 saját és 27 bérelt eszközzel folyamatosan tisztítják az utakat,
melyek állapota ennek köszönhetően folyamatosan javult. Az igazgatóság
veszélyhelyzet-kezelési központja és a megyei védelmi bizottság operatív
törzse tegnap óta folyamatosan működik.
A hétfő esti soron kívüli megyei védelmi bizottsági ülésen a dialízises
betegek kórházba szállítására több alternatívát dolgoztak ki, felkészültek a
betegek kezelésre történő szállítására, amire végül nem került sor, mert a
betegszállító cég saját gépjárművel meg tudta oldani annak köszönhetően,
hogy azoknak az útvonalaknak a tisztíttatására kiemelt figyelmet fordítottak.
A kamionstopot a 61-es, 65-ös utakon feloldották, azonban a Dombóvárt
Hőgyésszel összekötő úton még mindig érvényben van. A megyében lezárt
út, útszakasz, vagy megközelíthetetlen település nem volt és jelenleg sincs.
Újabb pert veszített a Paksi Atomerőmű Zrt.
Jogerősen pert nyert az Energiaklub nevű civil szervezet a Paksi
Atomerőmű Zrt. ellen hétfőn - olvasható a Szekszárdi Hírhatár online

felületén. A Szekszárdi Városi Bíróság ítéletében arra kötelezte az
energetikai céget, hogy hozza nyilvánosságra az erőmű tervezett
bővítésével kapcsolatos tanulmányokat.
A most lezárult per tárgya összesen hét - az atomerőmű által 2007 és 2009
között a Teller projekt keretében készíttetett - dokumentum nyilvánossága
volt. A Szekszárdi Városi Bíróság hétfői ítélete alapján a Paksi Atomerőmű
Zrt.-nek a kért hét dokumentumból hatot 15 napon belül meg kell küldenie
az Energiaklubnak.
Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet 2009 óta az Energia Kontroll Program
keretében kíséri figyelemmel a paksi atomerőmű tervezett bővítésével
kapcsolatos tevékenységeket. A civil szervezet már 2011 őszén kérte a
Paksi Atomerőműtől az úgynevezett Teller projekt számára készült
tanulmányok és más eredmények nyilvánosságra hozatalát. Mivel azonban
ezeknek csak egy részét adták át, a civilek a Szekszárdi Városi Bírósághoz
fordultak.
Már elkészültek a látvány- és építészeti tervei is annak a pályázatnak,
amelyet a Tamási önkormányzat, a tamási felnőtt labdarúgó csapat és az
utánpótlás egyesület nyújt be közösen - írja a Tolnai Népújság. A tervek
szerint a mostani városi sporttelep bővülne egy nagy- és egy kisméretű,
kivilágítható műfüves pályával, valamint felújítanák a füves nagypályát, amit
alácsöveznek és automata öntözőrendszert is kapna. A fejlesztés
tartalmazna továbbá egy új kétszintes, modern öltözőépület is, amihez egy
370 fős lelátó tartozna, valamint egy 95 négyzetméteres konditeremmel, 6
öltözővel, bírói öltözővel, irodahelyiséggel, valamint orvosi szobával is fel
lenne szerelve. Helyet kapna itt egy mosószoba és 2 szertár, az emeleti
részen pedig büfé és klubhelyiség.
A sportfejlesztési programot április közepéig nyújtják be. Ha minden jól
alakul, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, szeptemberben indulhat a
beruházás, amelynek várható befejezési határideje 2014. június 30.,
összköltsége pedig 390 millió forint. A műfüves focipályák a két szintes
komplexummal egyetemben jó eséllyel vonzanák a turistákat és a
sportrajongókat a városba. Tamásiban egyébként már a végéhez közeledik
a tornacsarnok átadása. És mivel a városban nemrég újították fel a
termálfürdőt, minden adott ahhoz, hogy Tamási a magyar és külföldi
turisták szemében, sőt a diákok szemében is vonzó legyen.

Nem szavazhat mindenki a hegyközségek közgyűlésein
Immár az új hegyközségi törvény szerint kezdődtek el a megyében a
közgyűlések, hétfőre Pakson, szerdára Szekszárdon, csütörtökre pedig
Bátaszéken hívták össze a tagságot, a bonyhádiak pedig már túl vannak
rajta - olvasható szintén a Tolnai Népújságban. Horváth Csaba, a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára elmondta, megváltozott a
szavazati jog is. A szőlőtermelők minden megkezdett hektár után egy
szavazatot, míg a borászatok (ha nincs szőlőterületük) csupán egy
szavazatot kaphatnak. Ez azonban csak elméletben van így. Ugyanis sok
szőlőtermelő kézhez kapott meghívójában az állt, hogy nulla szavazati
joggal rendelkeznek. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára
elmondta, a törvény valóban úgy szól, hogy csak azok szavazhatnak, akik
az adatszolgáltatást és a járulékbefizetést határidőre pontosan teljesítették.
Ugyanakkor ők csak ajánlást küldtek a hegybíróknak. A hegyközségek
önálló köztestületként dolgoznak, így rájuk van bízva, hogy méltányolják-e
a hasonló helyzeteket, például ha a 22 helyett 19,9 hektár szerepel a
nyilvántartásban. A hegyközségre van bízva az is, hogy elfogadja-e, hogy
az elmaradt járulékokat most egy összegben befizesse az érintett tag.
A közgyűlés feladata lesz az új alapszabály elfogadása, a költségvetés
megtárgyalása, a hegyközségi díj megszavazása, valamint a
tisztségviselők megválasztása is. A régi vezetésnek továbbá el kell
számolnia a költségvetéssel is.
Pintér István, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója és Zsigó
Róbert, Baja város polgármestere, az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi
Bizottságának alelnöke 2013. március 20-án, a Fogyasztóvédelmi világnap
alkalmából, közös sajtótájékoztatót tartott Baja Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában. Az országban elsőként Baja vállalta fel, hogy
fogyasztóbarát várossá váljon. A város – Zsigó Róbert polgármester
kezdeményezésére
–
a
Nemzeti
Fogyasztóvédelmi
Hatóság
közreműködésével valósítja meg a „Baja Fogyasztóbarát város” programot,
mely kezdeményezés célja, a fogyasztóbarát szemlélet kialakítása. A
polgármester hangsúlyozta, hogy az utóbbi években nagyon sokat
foglalkoztak a fogyasztóvédelemmel és a hatóság is jelentős mértékben
fejlődött. Szavaival méltatta a hatóság rugalmas működését, miszerint
egyrészt partnere a fogyasztóknak, másrészt vállalkozóbarát is, nemcsak
büntet, hanem kiemeli azokat a cégeket, melyek a szabályokat betartva, jól
teljesítenek. Pintér István kiemelte, hogy öröm olyan városba menni, ahol a
tavalyi évben végzett 1100 hatósági ellenőrzés alá vont vállalkozások,

közel kilencven százalékának működése maradéktalanul megfelelt az
előírásoknak. Baja tehát méltán viseli a „Fogyasztóbarát város” elnevezést,
melyet a pozitív listára felkerült 11 vállalkozás is bizonyít. Az NFH
munkájával segíteni kívánja a helyi vállalkozások fogyasztóbarát
tevékenységét, ezért a Bajai Halfőző, illetve az Újbor Fesztiválon is
megelőző jelleggel vett részt. Pintér István kifejtette továbbá, hogy a bajai
Béles Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. által működtetett Vadvirág Kávézó
és Fagyizó a hazai elkötelezettség kategóriában kitüntetést érdemelve,
elsők között nyerte el a ,,Fogyasztóbarát Vállalkozás” díjat, mely
remélhetőleg ösztönzően hat a többi vállalkozás munkásságára is.
Rendőrségi híreink következnek: az elmúlt 24 óra eseményeiről dr. Deák
Balázs rendőrzászlóst hallják, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferensét. - INTERJÚ!!!
Ezek voltak regionális híreink, köszönöm figyelmüket.

