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2013. július 18-án csütörtökön 15 óra 30 perckor a regionális hírek
következnek a Rádió Antritton, köszöntöm Önöket!
Halálos munkahelyi baleset történt Okrádpusztán
5 tűzesethez vonultak a megyei katasztrófavédelmi egységek szerdán
Átadták a Simontornyát Pálfával összekötő új útszakaszt
Következnek a részletek.
Halálos munkahelyi baleset történt Okrádpusztán
Halálos munkahelyi balesetet szenvedett egy férfi július 17-én délelőtt az
Iregszemcséhez tartozó Okrádpusztán. Az 55 éves férfi a takarmányaprítókeverő gép alá szorult, és súlyos fejsérülést szenvedett. Bár a
mentőhelikopter rövid időn belül a helyszínre ért, már nem lehetett segíteni
rajta. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás körében elkövetett
halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást tájékoztatott Molnár Ágnes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtószóvivője.
5 tűzesethez vonultak a megyei katasztrófavédelmi egységek szerdán
Több szabadtéri tűz eloltásán dolgoztak a tolna megyei tűzoltók szerda
délután. Személyi sérülés nem történt, a tüzet a kiérkezett raj sikeresen
eloltotta. Ugyanakkor a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a hasonló
esetek megelőzésére hívja fel a figyelmet! Dr. Ackermann Zsuzsannát, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetőjét, helyettes
szóvivőjét hallják. - INTERJÚ!!!
A Tolnai Megyei Kormányhivatal megdöbbenéssel értesült arról, hogy egyik
munkatársát a rendõrség tetten érte sírrongálás közben. A Tolna Megyei
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Jogi Segítségnyújtási és
Áldozatsegítési osztályvezetõjét többrendbeli sírrongálással gyanúsítják. A
kormányhivatal apparátusa elfogadhatatlannak tartja a történteket és
együttérzését fejezi ki az áldozatok családjai felé. Az érintett
kormánytisztviselő pszichiátriai kezelés alatt áll, jelenleg betegszabadságát

tölti. Az osztályvezetővel szembeni esetleges munkajogi lépésekre csak a
bírósági eljárás lezárulta után a büntetőjogi felelősség tényleges
megállapítása esetén kerülhet sor - áll a megyei kormányhivatal
közleményében.
Átadták a Simontornyát Pálfával összekötő új útszakaszt
Átadták szerdán a Simontornyát Pálfával összekötő új, 7 km-es útszakaszt.
Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár hangsúlyozta: európai
színvonalú út készült el, magyar kivitelezésben. A fejlesztés
eredményeképpen javult a város és Pálfa megközelíthetősége, a
közlekedés pedig gyorsabbá és biztonságosabbá vált.
László-Varga Zsuzsanna, a megyei kormányhivatal főigazgatója
hangsúlyozta: a Simontornya és Pálfa között húzódó legrövidebb
szakaszon az eddigiekben csupán földúton lehetett közlekedni. A
főigazgató arra is emlékeztetett, hogy csaknem 80 éve annak, hogy ígéret
született ennek a szakasznak a megépítésére. A hosszú, eredménytelen
várakozás után a most elkészült útszakasznak köszönhetően sikerült
megkönnyíteni a pálfai és a simontornyai lakosok mindennapjait,
lehetőséget biztosítva az egészségügyi-, oktatási-, vagy éppen az
államigazgatási szolgáltatások azonnali, gyorsabb elérésére.
Csőszné Kacz Edit, Simontornya polgármestere az átadón megjegyezte:
akkora öröm ez számukra, hogy egy külön ünnepséget is szerveznek majd
a két település lakosainak részvételével. Az új úton Pálfáról egy sörös-, míg
Simontornyáról egy boroshordót fognak végiggurítani, ahogy azt korábban
megígérték - írja a Tolnai Népújság.
Rendkívüli testületi ülést tartottak Pakson
Rendkívüli testületi ülésen tárgyaltak szerdán a paksi képviselők néhány
olyan kérdésről, melyekben a döntés nem várhat a szeptemberi rendes
ülésig.
A Duna-Sió menti Vízitársulatból történő kiválás szándékát július 31-ig kell
jelezni a társulat felé. Erre azért kerül sor, mert az érintett földtulajdonosok
jelezték: nincsenek megfelelő módon tisztítva a vízelvezető árkok. Az
önkormányzati döntés értelmében a jövőben egy új társulat jönne létre,
Paks gesztorságával.
Szó volt az ülésen a félmilliárdos összköltségű szennyvízberuházásról is. A
pályáztatás a második fordulóhoz érkezett. A fejlesztés érinti Dunaföldvárt,
Madocsát – ahol a szennyvíztelepet felújítják –, Bölcskét és a

közigazgatásilag Pakshoz tartozó Dunakömlődöt. A paksi önkormányzat a
hárommilliós önrész hozzáadását vállalja.
Egyebek mellett szerepelt még a napirenden a Magyar Energia Hivatal
részére
megküldendő,
a
távhőszolgáltatás
hatósági
árának
megállapításához szükséges helyi javaslat is. Eszerint Pakson nem tervezik
a távhő árának emelését az idén - tájékoztatta rádiónkat Wessely Gábor, a
paksi Polgármesteri Hivatal sajtóreferense.
Civil Kerti Partit tart a Vöröskereszt
A heti kiszállásos és intézeti véradások mellett pénteken, azaz holnap, a
tavaly elindult Civil Kerti Parti keretében, Szekszárd is csatlakozik ahhoz a
nemes versengéshez, amely a régió városai között zajlik. Július 19-én
pénteken Szekszárdon, a Vöröskereszt megyei szervezetének
székházában, a Dózsa György utca 1. szám alatt tartanak véradást 9 és 15
óra 30 perc között. A véradás után pedig kerti parti jelleggel vendégül látják
mindazokat, akik karjukat nyújtották. Ugyanezen a napon Dombóváron,
Pécsett, Nagyatádon, Kaposváron szintén lesz véradás.
Csatlakozott a magyarok kenyere programhoz a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara
Összesen mintegy ötven tonnányi búzára számítanak a szervezők idén a
magyarok kenyere programban, amelynek felét egymagában a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara ajánlotta fel. A 25 tonna alapanyagot az ország 19
megyéjéből, a területi igazgatóságok közreműködésével gyűjti össze a
szervezet. Minden megyében 2-3 átvevőpontot jelölnek ki, ahol a
máshonnan beérkező adományokat is fogadják, hogy az augusztusi őrlésre
Baranyába szállíthassák a szervezők. A tervek szerint egyébként
Pécsváradon sütik majd meg a nemzet kenyerét és az összetartozást
jelképező több ezer cipót Szent István napjára. A megőrölt liszt legnagyobb
részét pedig idén is a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc
Alapítványnak juttatják el, fedezve ezzel a szervezet egy teljes évi étkezési
szükségletét.
Határon túli diákok táborát rendezik meg Pakson, húszadszor
Huszadik alkalommal érkeznek határon túli magyar középiskolások Paksra.
A helyszín a régi, de az épület új: a közelmúltban átépített és felavatott
Cseresznyéskert Erdei Iskola ad otthont a táborozóknak, július 20-a és 29-e
között. A 30-35 középiskolásra színes program vár. Kirándulásokon

vehetnek részt, írók életével ismerkedhetnek meg; kiscsoportos
foglalkozásokon alkotói, előadói tapasztalatokat szerezhetnek. A munka öt
szekcióban folyik majd: vers- és prózamondás, zene, dráma, újságírás, film.
A tábort Herczeg József, a paksi önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért
felelős tanácsnoka nyitja meg, július 21-én 14 órakor - tudtuk meg Wessely
Gábortól, a paksi Polgármesteri Hivatal sajtóreferensétől.
A Rádió Antritt regionális híreit Kovács Viktóriától hallották,
köszönöm a figyelmet!

