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FELHÍVÁS
Az „Év vállalkozója”
kitüntetõ díj
Tolna Város Önkormányzatának Képviselõtestülete Tolna város területén hosszú idõn át
tartó és kiemelkedõ gazdasági teljesítményt
nyújtó vállalkozások, vállalkozók tevékenységének elismeréséül 2007-ben az „Év vállalkozója” kitüntetõ díjat alapította.
Az emlékérem odaítélhetõ azoknak, akik Tolna város területén hosszú idõn át tartó és kiemelkedõ gazdasági teljesítményt nyújtó vállalkozást folytatnak.
Az emlékérmet Tolna Város Önkormányzata
adományozza, odaítélésérõl a Képviselõ-testület dönt.
Az emlékérem egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak adományozható. Az emlékérem adományozására javaslatot a települési képviselõk és a polgármester tehetnek. A
polgármester javaslata megtételekor figyelembe veszi az egyéni vállalkozók, gazdasági
társaságok vezetõinek véleményét, ajánlásait.
Az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok
vezetõi ajánlásaikat 2010. május 31-ig juttathatják el Tolna Város Polgármesteréhez. (Polgármesteri Hivatal, Tolna, Hõsök tere 1., fax:
74/443-805)
Az adatlap személyesen átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán (I. e. 9.
sz. iroda) illetve letölthetõ Tolna város honlapjáról (www.tolna.hu).

Költségmegtakarítás
komposztálással

A

családok számára egyre komolyabb gondot okoz az észszerû
hulladékgazdálkodás. A háztartásokban képzõdõ szemét növekvõ
mennyisége egyfelõl elhelyezési, másfelõl – ezzel szoros kapcsolatban –
anyagi problémát is okoz. Különösen,
mióta Tolna megye kommunális hulladékának kezelését regionális rendszerekbe szervezték. Az átszervezés költségnövekedést is hozott.
Ezen gondok enyhítésére hatékony megoldást nyújthat a házi komposztálás, amely során a mindennapok során keletkezett szerves
hulladékot saját magunk dolgozhatjuk fel,
majd a keletkezett szerves anyaggal kertünk
földjét gazdagíthatjuk. Így hulladéktermelésünket megközelítõleg 30%-ával csökkenthetjük, ami megjelenik a fizetendõ díjakban
is. Ráadásul a házi komposztáláshoz nélkülözhetetlen komposztládák most a Zöldtárs
Alapítvány szervezésében, uniós forrásoknak köszönhetõen ingyen beszerezhetõk.
Az Alapítvány – elõzetes igényfelmérés

alapján – 500 darab 1 m3-es keményfa komposztládát biztosít az érdeklõdõknek Szekszárdon és a kistérség 13 további településén (Tengelic, Szedres, Medina, Kistormás,
Kölesd, Felsõnána, Murga, Kéty, Zomba,
Harc, Sióagárd, Fácánkert, Fadd, Tolna,
Bogyiszló). Ebbõl Tolnán 30 darab komposztláda kerül kiosztásra.
A komposztálás mûvelete könnyen elsajátítható, ráadásként a Zöldtárs a ládák mellé
egy ismertetõ kiadványt is mellékel, minden
fontos információval. Az eljárás nem igényel
különleges ráfordítást, azonban komoly lépés egy környezettudatos szemlélet irányába.
Tolnán komposztládát igényelni Reiter
Antalné a Civil Voks Egyesület elnökénél a
30/916-1116-os telefonszámon vagy az
igénylõlap reitert@t-email.hu címre való eljuttatásával lehet. Tekintettel a komposztládák korlátozott számára, az igénylõk a jelentkezés idõbeni sorrendje alapján juthatnak a
komposztládához.
A programról és a komposztládához jutás
feltételeirõl részletesen a www.zoldtars.hu
oldalon lehet tájékozódni.
Jókai Szilvia

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy a Tolna Városi
Nyugdíjas Érdekszövetség

ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉT

2010. április 16-án
(pénteken)
14.30 órakor tartja,
melyre tisztelettel meghívom.
A közgyûlés helyszíne: Bezerédj Pál
Szabadidõközpont (Lovarda)
NAPIREND:
1./ 2009.évi beszámoló
2./ Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója
3./ 2010. évi program
4./ Egyebek
Amennyiben a fenti idõpontban a közgyûlés
nem lenne határozatképes, a közgyûlést
2010. április 16-án 15.00 órára jelen
meghívóval összehívom.
A közgyûlést követõ mûsorra minden
érdeklõdõt szeretettel várunk.
TÓTH GIZELLA ELNÖK
Fizetett politikai hirdetés
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