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2013. július 21-én vasárnap 15 óra 30 perckor a regionális hírek
következnek a Rádió Antritton, köszöntöm Önöket Kovács Viktória
vagyok!
Lezárult Nagymányok pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése
Nem csökkentik és nem is növelik áraikat a pékek
Több mint félszáz ügyintéző vette át bizonyítványát
Jönnek a részletek.
Lezárult Nagymányok pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése
Az Állami Számvevőszék folyamatosan ellenőrzi az önkormányzatok
gazdálkodását, pénzügyi és vagyoni helyzetét. Ennek keretében nem
régiben lezárult Nagymányok pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése. Az
eredményről Renkó Zsuzsanna, felügyeleti vezető tájékoztatta a Rádió
Antrittot. - INTERJÚ!!!
Nem csökkentik és nem is növelik áraikat a pékek
Alacsony a búza ára, panaszkodnak a gazdálkodók. A malmok is
igazodnak ehhez, hiszen május óta folyamatosan csökkentik a pékségek
felé az áraikat. Igaz, van is honnan, hiszen egy évvel ezelőtt rekord árat,
több mint hetvenezer forintot adtak egy tonna búzáért, jelenleg pedig
negyvenezer körül. A pékek azt mondják, nem csökkentik az áraikat, de
nem is emelik. Ugyanakkor több fórumon is megjelent, vajon most, amikor
ilyen alacsony az étkezési búza ára, miért nem kerül kevesebbe a kenyér írja a Tolnai Népújság.
Azért, mert tavaly sem emeltünk árat, amikor rekord áron volt a búza ára –
mondta erre Werli József, a Magyar Pékszövetség titkára. – A múlt év
augusztusában jelentősen megemelkedtek a sütödék alapanyagárai, ebből
csak egy tétel volt a liszt – tette hozzá. Akkor úgy számolták, legalább 25
százalékos áremelés lenne az, amellyel utolérnék a veszteségeiket. Ennek
ellenére nem lépték meg az emelést, pedig a malmok az előző árhoz
képest 20 százalékot emeltek.

Ráadásul az új búzát majd csak szeptembertől árusítják, azt is keverve a
régivel. Másfél éve nem emeltek árat a sütödék, mondta a pékszövetség
titkára, pedig közben drágult az energia, az üzemanyag ára az egekben
van, és a bérköltség is több lett. A rezsicsökkentés nem érinti a pékségeket.
Dull Béla, a székesfehérvári malom kereskedelmi vezetője elmondta, aratás
környékén a legolcsóbb a búza, az lenne a jó, ha ekkor meg tudnák venni
azt a mennyiséget, melyre egész évben szükségük van.
Ez azonban megvalósíthatatlan, hiszen a malmoknak sincs elég pénzük.
Mindig csak annyi búzát vásárolnak, amennyire éppen szükségük van. A
bankoktól ugyanis nem kapnak hitelt. Nagyon sok sütöde, pékség halasztott
fizetéssel vásárolja a lisztet, így a körbetartozás ezen a területen is
jelentős. – A liszt ára egyébként várhatóan 10-15 százalékkal lehet olcsóbb
– mondta a kereskedelmi vezető a megyei napilapnak.
Több mint félszáz ügyintéző vette át bizonyítványát
56 frissen végzett Tolna megyei kormányablak ügyintéző vette át
bizonyítványát július 18-án, csütörtökön, a szekszárdi Vármegyeházán.
A több mint félszáz, középfokú végzettségű szakember a hét elején tett
sikeres vizsgát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett
kormányablak ügyintézői képzésen. A bizonyítványokat dr. Méhes Tamás,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központvezetője adta át.
Az új szakemberekre azért van szükség, mert a következő év tavaszáig
megtízszereződik a kormányablakok száma – hangzott el a
bizonyítványosztó ünnepségen. Tapasztalatok szerint az első 29
kormányablak remekül vizsgázott, az ügyfelek elégedettségi mutatói
kiválóak, az ügyfélszám meredeken emelkedik.
Kormányzati tervek szerint jövő év tavaszáig országszerte több száz új
kormányablak nyílik, ahol korszerű informatikai háttérrel, egységesen
magas színvonalú berendezéssel, reggel nyolctól este nyolcig várják az
ügyfeleket, többek között a most végzett ügyintézők is - írja a Szekszárdi
Hírhatár.

Számos fejlesztés történt vagy zajlik Pakson
Számos fejlesztés történt vagy zajlik Pakson a sportos, egészséges
életmód kialakításához szükséges feltételek megteremtésére. A napokban
átadott két szabadtéri fitneszpark és a kerékpárút is elnyerte a lakosság
tetszését - írja a megyei napilap.
– A tapasztalat azt mutatja, hogy éppen olyan népszerűek az új tornaterek,
mint például a 6-os mellett kialakított kerékpárút – összegezte Tell Edit,
Paks polgármestere. Tény, hogy már a műszaki átadás előtt birtokba vették
a paksiak az utóbb említett aszfaltcsíkot is, és folyamatosan használják azt.
Az ünnepélyes átadást szeptemberre tervezik. Társul az üzembe
helyezéshez egy kerékpározást népszerűsítő kampány is, amelyben az
atomerőmű és a város intézményei mellett a lakosságot is szeretnék
bevonni. Lesz majd egy szemléletformáló nap is, amikor mindazokat, akik
kerékpárral indulnak munkába, iskolába, egészséges reggelivel látja
vendégül az önkormányzat a város több pontján felállított
frissítőállomásokon.
A használhatóság érdekében további terve is van az önkormányzatnak. –
Mivel az út célpontja az atomerőmű mellett Csámpa, így a közösségi ház
udvarára terveznek egy fedett, nyitott közösségi teret kemencével, tűzrakóhellyel – tájékoztatta az újságot Tell Edit. Mivel magasfeszültségű vezeték
húzódik a közösségi ház udvara fölött, az engedélyeztetés bonyolult és
hosszadalmas, így ez legkorábban jövő év tavaszán készülhet el.
A nyári bűncselekmények megelőzésére hívja fel a figyelmet a megyei
rendőr-főkapitányság
A szünidő, ha nem vagyunk elég figyelmesek és óvatosak, akkor nemcsak
a pihenésről és az önfeledt kikapcsolódásról szól. Figyelmetlenség miatt
sok esetben eshetünk olyan bűncselekmények áldozatává, amelyeket
megelőzhettünk volna. Erre kívánja felhívni a figyelmet a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság. Molnár Ágnest, a megyei rendőr-főkapitányság
sajtószóvivőjét hallják. - INTERJÚ!!!
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet.

