02.19 – csütörtök 15.00
Perre viszi Dombóvárt Pécs
Új elnök a Tolna megyei cigány kisebbségi önkormányzat élén
Március 20-ig nem látogatható a Gemenc egy része
Kifejezetten tavaszias az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. február 19-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Próbaper elé nézhet Dombóvár. Az eljárást Pécs kezdeményezheti,
mivel a baranyai megyeszékhelyre járó dombóvári diákok nem kapnak
étkezési hozzájárulást. A hivatalos adatok szerint 14 ilyen tanuló van,
akik az elmúlt év második felében Pécsett tanultak, és étkeztetést vettek
igénybe. Emiatt a tolnai településnek 488 453 forint kötelezettsége
keletkezett. Ugyanakkor nem egyszeri fizetés elmaradásról van szó, a
pécsi önkormányzat már többször próbálta behajtani a hozzájárulást. És
nem Dombóvár az egyetlen érintett az ügyben. A törvény ugyanis úgy
szól, hogy kérhető az étkezési hozzájárulás, de a kifizetése nem
kötelező. A pécsi polgármesteri kabinetiroda tájékoztatása alapján 2014
első félévében a más településről bejáró diákok után 62 millió forintot
igényelhet a baranyai megyeszékhely, ebből viszont csak 3 millió forintot
fizettek be az önkormányzatok. A pécsi közgyűlés tavaly döntött úgy,
hogy nemcsak kéri az étkeztetési feladatok ellátáshoz igényelhető pénzt,
hanem a jogalkotónál is kezdeményezik az arra vonatkozó jogszabály
módosítását, hogy a fizetés kikényszeríthető legyen. Így próbapert
indítanak. (teol.hu)
Új elnököt kapott a Tolna megyei cigány kisebbségi önkormányzat.
Kalányos János a múlt hónap végével lemondott hivataláról, helyét pedig
Fodor József vette át. A korábbi vezető ugyanis az országos
önkormányzatban kapott helyet, így az a tisztség összeférhetetlen a
korábbival. (teol.hu)
,,Gyakorlatilag egy generális, zárva tartási tilalom lép március 15-én
hatályba" - így fogalmazott dr. Fischer Sándor a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Aki azt is elmondta, hogy van
néhány üzletkör, ami nem tartozik bele ebbe a tilalomba, ilyenek például
a gyógyszertárak, a benzinkutak, a piacok, a vásárok, és a sport

létesítmények, amikor sportesemények vannak. A vasárnapi zárva tartás
további részleteit dr. Fischer Sándor osztja meg Önnel. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antirtt Regionális híreit hallja. További információink!
Ne tervezzen kirándulást mostanában a Gemenc egy részébe. A
térséget felügyelő társaság erdőlátogatási tilalmat rendelt el, mely
egészen március 20-ig marad érvényben. Az állatok nyugalma
érdekében hozták ezt a korlátozó intézkedést. ilyenkor van a vaddisznók
szaporodási időszaka, és a gímek is az agancsukat hullatják.
Látogathatók viszont az Erdei vasút megállói a kisvasút menetrend
szerinti járataival, az árvízvédelmi töltés Keselyűs és Pörböly között
gyalog és kerékpárral 8-17 óra között, a Bárányfoki tanösvény, a NyékiHolt Duna-, a Molnárka- és a Keselyűsi tanösvény, a Sárosi kilátótorony
Keselyűs irányából, továbbá Lassiból Malomtelelőn át a töltésig jelölt kék
kereszt turistaút teljes hosszában, a nagyrezéti Vadmegfigyelő az
Ökoturisztikai Központból induló kijelölt gyalogösvényen, illetve a kék
sáv turistajelzés ide eső szakasza, valamint a zöld fa turista jelzés az
ország legnagyobb kerületű fájáig. (teol.hu)
Ma este igazi zenei csemegében lehet részük a művészet kedvelőinek.
A szekszárdi Művészetek Házában egy világhírű operaénekes Vizin
Viktória lép fel, akit a kecskeméti Bohém Trió fog kísérni. Viktóriát egy
kicsit másként is megismerheti a közönség, mert nem operát fog
előadnai, hanem a 30-as, 40-es évek magyar és amerikai swing
slágereit. Hangos meghívó következik Ittzés Tamás hegedűművésztől, a
Bohém trió tagjától. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Valami olyasminek képzeli az ember a kikeletet,
mint amilyen idő most van. Persze csak az elejét, mert a fák még nem
virágoznak. De már egy ideje egészen szép az idő, sokat süt a nap, alig
van felhő az égen, és gyakran érezni azt a tipikus tavasz illatot. Ez
várható továbbra is. Mórágyon a hajnali -3 fok után +10 fokig melegszik
majd a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

