02.10. – kedd 15.00
Megszűnik a Szekszárd és Környéke Ügyeleti Társulás
Szinte folyamatosan kell szivattyúzni a megyében a belvíz miatt
Már Bölcskének is van alpolgármestere
Picit javul az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. február 10-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Most vasárnaptól megszűnik a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti
Társulás. Ezt még 2013-ban hozták létre a megyeszékhely, és a
környékbeli 11 másik település részvételével. Ekkor a hatályos
szabályok szerint a gyermek- illetve felnőtt orvosi ellátást így lehetett
megoldani. Ám most már erre a szervezeti formára nincs szükség. Így
csak a társulás szűnik meg, az ellátás, változatlan formában megmarad.
A társulási tanács a megszűnéssel egyidejűleg felkérte Szekszárd
önkormányzatát, hogy az általa fenntartott Egészségügyi Gondnokságon
keresztül vállalja az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
rend megszervezését és folyamatos biztosítását a társulást annak idején
létrehozó tagönkormányzatok részére, határozatlan időre. Az immár
szerződések alapján működő ügyelet Szekszárd, Őcsény, Zomba, Decs,
Kistormás, Kölesd, Medina, Sióagárd, Szedres, Sárpilis, Kéty és Murga
lakosságának egészségügyi alap ellátását biztosítja. (teol.hu)
Egyre nagyobb területet érint belvíz Tolna megyében is. A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnökségének
tájékoztatása szerint szeptember óta szivattyúznak a Sárközben, Bátán,
ahol a Dunába emelik a vizet. Január 26-a óta I. fokú belvízvédelmi
készültség van 250 négyzetkilométernyi szakaszon a Szekszárd-bátai,
illetve a Bölcske-bogyiszlói szakaszon. Az 1963 óta végzett mérések
szerint 2014 a negyedik legcsapadékosabb évnek bizonyult, és a
csapadékbőség az elmúlt időszakban is fennállt. A talaj telítetté vált, nem
képes elnyelni a nedvességet. (teol.hu)
Ismételten a szekszárdi Garay János Gimnázium látja vendégül a
Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája műszaki és
reáltudományi elődöntőit február 13-án és 14-én. A megmérettetésről a
legjobbak az országos döntőbe kerülnek, ahol a legjobb helyezést elérők
30 plusz pontot kapnak a felvételin és elnyerhetik a jogot arra, hogy

kijussanak a stockholmi Nobel-díjátadóra. A részletekről Döményné
Ságodi Ibolya, a gimnázium tanára számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Már teljes erőbedobással dolgozik Bölcske képviselő testülete.
Alpolgármestert is választottak, Tomolik János vállalkozó, borász
személyében. Baranya István polgármester azt mondta, megnyugtató
számára, hogy most már nem lehet törvényességi kifogást emelni a
működésük ellen – mint ahogyan ezt korábban a kormányhivatal
megtette. Hozzátette, legközelebbi feladatuk a falu költségvetésének
elfogadása lesz. A büdzsé most kerül terítékre, ezt előbb az általános és
pénzügyi bizottság vitatja meg, majd a testület. (teol.hu)
Többek között a saját költségvetéséről is döntött legutóbbi ülésén a
Völgységi Önkormányzatok Társulása. Ebben az évben 26 millió 633
ezer forintból gazdálkodik majd a szervezet. Ez lesz a második
esztendő, amikor nem kap állami segítséget a társulás. A
működőképesség fenntartása érdekében meg kellett emelni a
települések tagdíját. Azt a korábban megállapított 300 Ft/fő éves
mértéket 700 Ft/fő összegre növelték. Bár a polgármesterek ennek nem
örültek, de az egyeztetésen többször is beigazolódott, hogy az együttes
fellépésüknek mindig nagyobb az ereje, mintha azt külön-külön tennék
meg. Döntés született arról is, hogy most is kiírják a térség civil
szervezeteinek szóló közművelődési pályázatot, melynek keretösszege 2
millió forint. (teol.hu)
Mözsi Szabó István megyei príma díjjal kitüntetett festőművész
munkáiból nyílt tárlat a művész 88. születésnapján a Babits Mihály
Kulturális Központban Testamentum címmel. A mintegy 40 kép az alkotó
életművébe ad betekintést. A hangos meghívót Halmai-Nagy Róbert az
intézmény vezetője adja át Önnek. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Elhúz az a frontrendszer, mely az elmúlt napok
szürke időjárását okozta, és kevesebb lesz a csapadék is. Persze a köd
és a pára még okozhat gondot, de amikor felszakadozik az ég, a nap is
kisüt, és a szél és enyhül. Őcsényben a hajnali 0 fok után +5 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

