N-Joy Hírek

1/1

Baranya Somogy

http://www.n-joyhirek.hu/index.php?inc=hirek&WhereMegye=SOM

Tolna Zala

Helyi Belföld Külföld

Időjárás

Közlekedés

Sport

Archívum

Fokozott ellenőrzéseket végez az APEH (2010.12.13. 15:50)
Fokozott ellenőrzéseket végez a karácsonyi ünnepek közeledtével az adóhatóság a Dél-dunántúlon. Az APEH megyei igazgatóságainak munkatársai
elsődlegesen a nyugtaadást, az áruk eredetét és a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. Főként forgalmas kereskedelmi egységekben,
piacokon, kirakodó vásárokon, bevásárló központokban, ajándékboltokban, ünnepi rendezvényeken ellenőriznek. Természetesen a fenyőfakereskedők is számíthatnak a revizorok megjelenésére - tájékoztatott az APEH Regionális Főigazgatósága.
Élelmiszercsomagot osztottak a rászorulóknak (2010.12.13. 15:49)
Élelmiszercsomagot osztott a rászorulóknak a hétvégén hét Kaposvárhoz közeli kistelepülésen a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a Magyar
Ökomenikus Segélyszervezettel együttműködve. Kiskorpád, Szenna, Gige, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud, Patca és Kaposszerdahely 500
rászoruló családja kapta az összesen 6100 kilogram lisztet, tésztát és kekszet az Európai Unió Élelmiszersegélyezési Programja keretében.
Megkezdődött a Kaposi Mór Oktató Kórház tömbösítési beruházásának előkészítése (2010.12.13. 15:49)
Ennek során először a Vérellátót bontják le, ezért a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály december 15-től a Neurológiai osztály földszintjén, a
Traumatológán és az Ortopédián látja el a betegeket, a Nephrológiai osztály a Klinikai Onkológiai Osztály földszintjén kapott helyet, míg a Vérellátó a
Bőrgyógyászat épületébe költözött és ide várja a véradókat is mától.
Kizárta a Jobbik frakciója Pősze Lajost (2010.12.13. 15:49)
Kizárta tagjai sorából a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportja Pősze Lajost - tájékoztatta az MTI-t Vona Gábor. A somogyi listáról bekerült politikus
kizárását a pártelnök-frakcióvezető azzal indokolta, hogy Pősze Lajos az elmúlt időszakban eltávolodott a párt irányvonalától, nem törekedett az
együttműködésre, így lehetetlenné tette a további közös tevékenységet.
MTI
Csillagösvényen a határon túlra (2010.12.13. 15:48)
Böhönyén a határon túli kapcsolatok ápolására jött létre még a Csillagösvény Egyesület. A civil szervezet ezúttal karácsonyi ajándékokat visz két
határon túli faluba, köztük a testvértelepülésre, Gyimesközéplokra is. Támogatók segítségével gyűjtötték össze a gyerekeknek a ruhákat, játékokat,
élelmiszereket, s szintén felajánlott segítséggel juttatják el a karácsonyi csomagokat a rászorulóknak.
Fatolvajok és orvhalászok Somogyszentpálnál (2010.12.13. 15:48)
Fát és halat loptak el Somogyszentpál mellől. A falopást az erdőtulajdonos vette észre. A bejelentés után a marcali rendőrök gyanúsítottként hallgattak
ki egy somogyszentpáli férfit, aki beismerte, hogy a nála talált két köbméter akácot úgy lopta. Szintén két helybeli férfi volt, aki a víztározó
halállományát akarta megdézsmálni. Ténykedésükre a halőr figyelt fel, a kiérkező rendőrök el is fogták őket, s lefoglalták a náluk talált több mint 40
ezer forint értékű halat.
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Utcára vonultak a Lucázó óvodások Marcaliban (2010.12.13. 15:48)
Évek óta hagyomány a marcali Gombácska óvodában a Luca-napi köszöntés. Ilyenkor fehér lepedőbe, kucsmába öltözve az utcára vonulnak az
óvodások és bekopognak a házakba tréfás jókívánságokkal. A háziak szívesen fogadják őket, süteménnyel, édességgel kínálják a gyerekeket. Az
óvodában pedig búzát is vetnek és beszélgetnek a Luca-napi szokásokról, mint például a fiúk nevét rejtő gombócfőzésről, vagy a Luca-szék
készítésről.
Kormánybiztoshoz fordul a kaposvári önkormányzat Taszár miatt (2010.12.13. 15:48)
Juhász Tibor alpolgármester mai sajtótájékoztatóján elmondta: mielőtt elkészítik a fejlesztési elképzeléseket tisztán szeretnének látni, hogy mi történt az
elmúlt 8 évben a reptéren. Tájékoztatása szerint tisztázni kell azokat a kérdéseket, amelyek a taszári reptér és laktanya őrzése és tulajdoni viszonyai
kapcsán felmerültek.
Adventi várakozás a kaposvári kórházban is (2010.12.13. 12:34)
Adventi gyertyagyújtást tartottak a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A kápolnában a félórás liturgiák után a kórház egy-egy vezetője gyújtja meg az
adventi koszorú soron következő gyertyáját. A negyedik gyertyán pénteken délután Dr. Repa Imre főigazgató gyújtja meg a lángot, amit még egy
adventi program követ december 23-án.
Kedvezményes áron kínál lakótelkeket a kaposvári önkormányzat (2010.12.13. 12:34)
A toponári városrészben található 22 összközműves telekre azok a munkáltatók pályázhatnak, akik a város gazdaságában, tudományos életében vagy
egyéb jelentőségű kiemelkedő szakterületen működnek és 40 évesnél fiatalabb diplomás szakembert alkalmaznak. A telekkel a fiatal diplomás
szakemberek kaposvári letelepedését kívánják elősegíteni. A részletek a város honlapján olvashatók.
Működik a klaszter (2010.12.13. 10:14)
Megkezdte működését a Dél-Dunántúli Rendezvény és Fesztivál Turisztikai Klaszter. Létrehozásának elsődleges célja a régió arculatának építése, a
támogatási források felkutatása. A klaszter szolgáltatásai közé tartozik egyes marketing funkciók segítése, kiadványok készítése, kiállításokon való
megjelenés, kapcsolatépítés, rendezvényszervezés is. A klaszter a Dél-Dunántúli Operatív Program pályázatán elnyert mintegy 30 millió forintos
támogatással valósul meg.
Kábeltolvajokat keres a Siófoki Rendőrkapitányság (2010.12.13. 10:14)
A tettes még november közepén a Kisbárapáti külterületén levő vasúti átjáróban lopta el két fényjelző tábla 20 méter vörösréz vezetékét. A kapitányság
kéri azok jelentkezését, akik információval tudnak szolgálni az eset körülményeiről, illetve az elkövetőről.
Árokban kötött ki a kocsi (2010.12.13. 10:14)
Megcsúszott az úton és az árokba sodródott tegnap Juta külterületén egy Peugeot személygépkocsi. Az autóban utazó 1személy nem szenvedett
sérüléseket, a gépjármű üzemképes állapotban volt. A kaposvári tűzoltók csörlő segítségével visszavontatták az útra az autót.
5-6 ezer épületben okozott kárt a vihar (2010.12.13. 10:13)
5-6 ezer épületben okozott kárt a múlt csütörtöki szélvihar a biztosítók becslése szerint. A cégek MTI-hez eljuttatott közleményei alapján a kiöntött
Balaton által okozott károkat is megtérítik ügyfeleiknek. A legtöbb esetben az ingatlanok tetői rongálódtak meg. A biztosítók egyébként további
bejelentésekre is számítanak, mivel a Balaton által elöntött területek nagy részén nyaralók vannak.
Karácsonyfák a marcali könyvtárban (2010.12.13. 10:13)
Idén tizenöt karácsonyfa áll a marcali Berzsenyi Dániel könyvtárban. A Karácsonyfa titkai címmel nyílt kiállítás a tékában. A marcali Noszlopy Gáspár
általános és alapfokú művészetoktatási iskola diákjai öltöztették fel a fenyőfákat saját elképzeléseik szerint, mégpedig bemutatva milyen volt egykor a
dióval, almával díszített fenyő, s hogyan mutat ma egy karácsonyfa. A kiállítás megnyitójára mesés történetekkel műsort is összeállítottak az ünnepi
hangulatért.
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