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keresse a TEol.hu oldalon!
Az Árkád Pécs is bezárhat
a vasárnapokon


egy percben

Öveges-program: feljelentést tettek

Az Öveges-programban tapasztaltak
miatt az Emmi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendőrségen az uniós
forrásokkal való visszaélések bűncselekményének gyanújával.  u8. oldal

időjárás

Eleinte sok
lehet a felhő, de
délutánra átmenetileg előbújik a
nap. A hőmérséklet kora délutáni
csúcsértéke 12
fok körül alakul.


u 12. oldal

u www.Teol.hu

www.Teol.hu

lakásotthon: szekszárd is
keresi a megoldásokat


u 3. oldal

kézilabda-eb: az ötödik
helyért játszhatnak
ma planétáék

 u 15. oldal

Tarr János ajándéka

Ünnepnap Értékes könyvek kerültek az iskola karácsonyfája alá

Hirdetés

Závod Holtan találtak otthonában december 17-én 12 óra
41 perckor egy 74 éves férfit.
Az eddigi adatok szerint az áldozat halálát bántalmazásból
származó sérülések okozták.
A megyei rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, közölte Huszti Gábor
sajtószóvivő. Információink
szerint a történtek sokkolták a
település lakóit, a helyi emlékezet szerint az ötvenes években történt utoljára emberölés a faluban. Az idős áldozat
egyedül élt, gyermeke nincs.
László Attila polgármester kérésére fokozott rendőri jelenlétet ígért a településre a Bonyhádi Rendőrkapitányság. n I. I.

Ütésváltás
a Fideszben
Lázár szerint aki a
Fideszben sértettségből, politikai
indíttatásból támadja hátba párttársait, magát végzi ki.  u8. oldal

A légi csapások
után megakadt az
Iszlám Állam terjeszkedése, de a
szárazföldön is
erősebb fellépés
kellene. 
u7. oldal
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P i l l a n a t f e lv é t e l

Ön milyen fenyőfát vásárol?

41%

Lucfenyőt
Ezüstfenyőt.
Mindegy, csak
szép legyen!

Nordmann fenyőt.

12%

12%
35%

Forrás: teol.hu

S z óvá t e ss z ü k
Elképzelni sem tudom, mit érezhet
egy egyedül álló nő, aki rákényszerül
arra, hogy vegyen egy új mosógépet.
Az ember azt gondolná, kifizeti, hazaviszi, bedugja, használja. Szó sincs
róla. Otthon előbb megbütyköli, vagyis a különféle védőlemezeket a megadott sorszámú csavarhúzóval leszereli, rápattintja a műanyag védőket,
és ha ezeket az akadályokat átugrotta, akkor szembesül azzal, hogy a közel százezer forintos szerkezethez csupán fél méteres vezetéket gyártottak.
Döntenie kell: vagy nem ér el a kádig
a kifolyócső (ami szintén rövidke),
vagy a konnektorig a vezeték. Ez ám
a feladat! (mi)

Kézfogás a karácsonyfa előtt. Tarr János ajándékát, a több százezer forint értékű könyvcsomagot Pappné Kutas Annamária vette át

Karácsonyi ajándékkal lepte meg egykori iskoláját Tarr János. A Tarr Kft. tulajdonos-ügyvezetője tegnap
értékes és hasznos könyvcsomagot tett a szekszárdi Babits
Szekszárd

Mihály Általános Iskola karácsonyfája alá. A több százezer
forint értékű ajándékot nagy
örömmel és köszönettel vette át az intézmény igazgatója.
Pappné Kutas Annamária kö-

zölte, hogy a kötetekkel a kiválóan teljesítő kisdiákokat jutalmazzák meg. Tarr János lapunknak elmondta, hogy vállalkozása a mind nehezebb
gazdasági körülmények ellené-

re is igyekszik támogatni minden arra érdemes ügyet. A Tarr
Kft. ugyanakkor partnereinek,
fogyasztóinak is szolgál kellemes meglepetéseket jelentő újdonságokkal. 
u3. oldal

Nagy lehetőséget látnak A Magyar Honvédség
a fejlesztési időszakban kapujában jártunk
Csikóstőttős A dombóvári járás 15 községét fogja ös�sze a szerdán megalakult Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás. Elnökének Pintér Szilárdot, Csikóstőttős polgármesterét válasz-

tották, aki elmondta, célszerű volt a társulás létrehozása,
úgy látják, hatalmas lehetőségeket rejt a 2014-2020 közötti
időszak mind a területfejlesztés, mind a vidékfejlesztés területén. 
u4. oldal

Szekszárd A valamikori „kiegen”, a Magyar Honvédség
szekszárdi katonai igazgatási
és érdekvédelmi irodáján járt
tegnap lapunk munkatársa. A
parancsnok, Kvanduk Tamás
őrnagy megköszönte a Tolnai

Népújság hiteles és pontos tájékoztató tevékenységét, és beszámolt az iroda munkájáról.
Feladataik sokat változtak az
elmúlt években, évtizedekben,
mint ahogy ez általában a honvédségnél is történt. 
u4. oldal

Jótékonysági
koncert segít
a gyógyulásban
Simontornya A 11 éves Grill
Laurának és családjának szeretnének segítséget nyújtani
azzal a két jótékonysági koncerttel, amelyet Simontornyán rendeztek a napokban,
illetve Bátaszéken tartanak
majd januárban. A kezdeményezésnek Paks is részese, a
három polgármester az események védnöke. A simontornyai koncert telt házzal zajlot, és nem nélkülözte a megható pillanatokat. A szervezők bíznak abban, hogy hozzájárulnak a kislány teljes
gyógyulásához.  u4. oldal

Jövőt építő fejlesztés

Tizenegy házat ürítettek
ki a lőszerek miatt

Bonyhád Két korszerű, egy
kétezer és egy négyezer négyzetméteres üzemcsarnokkal
bővült a völgységi város határában található Ipari Park.
A csütörtökön átadott létesítményekbe a prémium kategóriás német autókba bőrbevonatú beltéri alkatrészeket
gyártó cég, a Schäfer-Oesterle Kft., valamint az ugyancsak az autóalkatrész-gyártásban érdekelt Treitz és Társa Bt. költözik be, amelyek jelenleg több mint 200 embert
foglalkoztatnak, ugyanakkor
a vállalkozások növekedésével további munkahelyek jöhetnek létre – hangzott el az
ünnepségen. 
u4. oldal

Simontornya Tucatnyi házat kellett kiüríteni Simontornyán, a Rákóczi utcában, mert
csatornázási munkálatok közben a munkagép a földből kifordított több lőszernek látszó tárgyat. A Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába december 16-án délelőtt
fél 10-kor érkezett a bejelentést. Huszti Gábor sajtóreferens beszámolója szerint a
helyszínre érkező kollégái által értesített tűzszerészek a
helyszínt „A” kategóriába sorolták. Ez alapján a rendőrség
elrendelte a munkagödör környékétől 100 méteres körzetében a lakóházak kiürítését,

IPARI PARK Munkahelyteremtő és -megtartó lépést tettek

FOTÓ: Mártonfai d.

A földön dőlhet
el a harc

FOTÓ: Gottvald Károly

Tarolnak a kormányhivatalok

Március 1-jétől a kormányhivatalok
hatáskörébe kerül egy sor, eddig önálló állami szervekhez delegált feladatnak, így a család- és lakástámogatások
kifizetésének a megoldása. u6. oldal

Bántalmazásból
eredő sérülések
okozták egy idős
férfi halálát

Modern körülmények között indulhat a gyártás a csarnokokban

és az utca lezárását. Tizenegy
házból 21 embert telepítettek
ki az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott művelődési ház különtermébe. A kiürítés két órán át tartott, ezalatt a házak vagyonbiztonságáról és a helyszín lezárásáról
az iregszemcsei körzeti megbízott gondoskodott. A tűzszerészek a munka gödörben további hét hasonló tárgyat találtak. Ezek vizsgálata után
MH 1. Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Ezred kommunikációs altisztje, Bátyi Edina főtörzsőrmester adott tájékoztatást arról, hogy nem tüzérségi
lövedéket, hanem tizenhárom
üres hüvelyt találtak.  n V. T.

