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2013. július 13-án szombaton 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Török Mónikától hallják, köszöntöm Önöket!
Fennakadások még lehetnek a Béla király téren!
25 ezredik látogatóját köszöntötte a szekszárdi strand
Az önkormányzaté maradhat az őcsényi repülőtér
Fennakadások még lehetnek a Béla király téren!
A szekszárdi Béla király teret ugyan megnyitották a forgalom előtt, de
jelenleg is folynak a munkálatok, így továbbra is előfordulhatnak forgalom
korlátozások, ezzel kapcsolatban Kerekes Lászlót, a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatóját hallják:
25 ezredik látogatóját köszöntötte a szekszárdi strand
A Szekszárdi Strand és Élményfürdő pénteken ünnepélyes keretek között
köszöntötte a 25 ezredik látogatóját, akinek átadták a város ajándékát
strandutalvány formájában. Horváth István, Szekszárd megyei jogú város
polgármestere a Rádió Antrittnak elmonda, nagyon jelentős a 25ezres
látogatói szám. Tavaly ugyanebben az időszakban 6000 látogató volt, így
ezt összevetve látszik, hogy már négyszer annyian kapcsolódtak ki
Szekszárd fürdőkomplexumában, mint 2012 hasonló időszakában. Ez is
bizonyítja, hogy egyre népszerűbb és sikeresebb a Szekszárdi Strand és
Élményfürdő. Az előző évben összesen 60 ezeren látogattak el strandra. Az
idei előirányzott terv a 80ezres látogatói szám, melyet nagy
valószínűséggel el is éri a komplexum a jelenlegi adatok tükrében, és ha az
időjárás is kegyes lesz a nyár további részében.
A Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita
Hitközség közösen július 14-én vasárnap 10:30-kor holokauszt
megemlékezést tart Szekszárdon, a Művészetek Házában. A
megemlékezésen többek között a Csikós pizsamás fiú című zenés darab
kerül előadásra. Friedmann Tamást, a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti
Társaság elnökét hallják. - INTERJÚ!!!

Az önkormányzaté maradhat az őcsényi repülőtér
Elutasította a Szekszárdi Törvényszék első fokon, nem jogerősen a
felszámolás alatt álló Őcsényi Repülőtér Működtető és Fejlesztő Kht. és az
Őcsény Airport Kft. tulajdonjogi igényét az őcsényi repülőtér egyes részeire
- közölte a Tolna megyei község polgármestere az MTI-vel.
Fülöp János (független) tájékoztatása szerint a repülőteret üzemeltető kht.
felszámoló szervezete és a kht. kisebbségi tulajdonrészét birtokló kft. a
2002-ben, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 300 millió forintos
támogatásával megvalósult repülőtéri létesítményekre jelentett be
tulajdonjogi igényt. A beruházás keretében többek közt utak, világítás épült
ki, felújítottak egy hangárt, az irányítótornyot, valamint a kifutópályát.
Az ítélet szerint a felszámoló szervezet azzal indokolta keresetét, hogy a
beruházás a kht. könyvelésében volt nyilvántartva, a kft. pedig azzal, hogy
saját erőt biztosított a beruházáshoz, az értéknövekmény arányában
tulajdonjogot szerzett.
A törvényszék azért ítélte alaptalannak a keresetet, mert a felperesek
ráépítés címén kérték a tulajdonjog megállapítását, ez esetben pedig a
tulajdonos önkormányzat tudta nélkül kellett volna építkezni. A beruházás
nem így történt - állapította meg a bíróság.
A felszámoló Pátria Consult Zrt. arról tájékoztatta az MTI-t, hogy nem
fellebbeztek az ítélet ellen. Az Őcsény Airport Kft. többségi tulajdonoságnak
képviselője, Csoma József, Györe község független polgármestere
ugyanakkor közölte: fellebbezést nyújtottak be.
A 156 hektáros őcsényi sportrepülőtér - Tolna megye egyetlen repülőtere tulajdonjogát 2001-ben kapta meg az őcsényi önkormányzat. Az
önkormányzat és az - eredetileg öt magánszemély által alapított, jelenleg a
györei önkormányzat 72 százalékos tulajdonában álló - Őcsény Airport Kft.
51-49 százalékos részesedéssel hozta létre a repülőtér fejlesztésére
hivatott kht.-t. A közhasznú társaság 2009-ben elmulasztotta a kötelező
átalakulást nonprofit kft.-vé, amiért végelszámolást kért maga ellen. A Tolna
Megyei Bíróság 2010-en rendelte el a cég felszámolását.
Az Őcsény Airport Kft. 2005-ben nagyszabású turisztikai fejlesztést
tervezett a repülőtéren, termálfürdő és szálloda építésére 15 hektárt
megvásárolt a repülőtér területéből. A szerződés feltétele volt, hogy két
éven meg kell kezdeni és öt éven belül át kell adni a létesítményeket. A
repülőtér mellett 12, 70-80 vendég fogadására alkalmas faház készült el,
amelyek üresen állnak.
A cég 2009-ben a határidő hosszabbítását kérte az őcsényi
önkormányzattól; Fülöp János tájékoztatása szerint a kft.-nek eladott terület

visszaszerzéséért az önkormányzat pert indított, amelyet a tulajdonjogi
eljárás befejezéséig felfüggesztett a bíróság.
A 2500 fős sárközi település polgármestere elmondta: a bírósági eljárások
lezárulta után a tervek szerint egy másik nonprofit szervezetet hoznak létre
a repülőtér működtetésére és fejlesztésére.
Elmondta, a repülőtér számára 40-70 hektárnyi terület elég lenne, a
fennmaradó részt termálfürdő helyett ipari beruházók számára
értékesítenék.(MTI)

Igazi unikumnak tekinthető a bátai tájház
A falu lakói adták össze a gyűjtemény anyagát, amely a most felújításra
kerülő bátai tájházban látható.- írja a teol.hu
Eredeti szépségében tündökölhet az a jómódú parasztház, mely tájházként
működik Bátán. Az épület homlokzata újul meg, renoválják a szabad
kéményt, rendbe teszik az ereszcsatornákat, átszerelik a riasztórendszert,
és a tetőn is elvégeznek némi javítást.
A munka mikéntje nem mindegy, mivel műemlék épületről van szó. Mivel
támogatást nem kapott a település, saját költségvetése terhére rendelte el a
bruttó kétmilliós beruházást. Huszárné Lukács Rozália polgármester
elmondta, az udvar téglázásához azért remélnek némi pályázati pénzt.
Balogh Imréné, a tájház vezetője arról tájékoztatott, a gyűjtemény bekerült
a szellemi kulturális örökség névjegyzékébe. A bátai volt már az Év
Tájháza, de kétszer kapott különdíjat az Év Múzeuma pályázaton.
A tájház igazi unikumnak számít, egyrészt, mert minden darabot helyiek
adtak össze, másrészt, mert nagyon gazdag gyűjtemény. Itt található a
hímestojás-kiállítás darabjai közül jó néhány, melyek egyrészt Bátán
készültek, és vannak olyanok is, amelyeket az ország távoli részéről
küldtek. A turista láthat néhány igen szép imakönyvet is, melybe a bátai
családok több generációja jegyezte fel a gyermekek születésének
időpontját. Természetesen találhatók itt használati tárgyak és gyönyörű
népviseleti darabok is.
Ezek voltak regionális híreink. Köszönöm a figyelmet!

