03.06 – péntek 15.00
Visszakapja régi fényét a Szekszárdi városháza
Emelkedett a Tolnai képviselők fizetése
Jól dolgozik a dunföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Itt a tavasz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. március 6-án,
pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Két ütemben költözik új helyére Szekszárd Polgármesteri Hivatala. Az
intézmény a Béla király tér 8-ból a Széchenyi utca 27-31-ben található,
volt Hungária és Allianz Biztosító épületébe kerül. A szecessziós
stílusban épült városházát ugyanis 400 millió forintból teljesen felújítják.
Ez a munka a 4 ingatlanból álló épületegyüttes minden egyes
négyzetméterét érinti majd. Új szigetelést kap a Tormay Károly tervezte
ház; megújul a fűtési rendszer; napkollektorok lesznek a tetőn. Októberig
– a beruházás befejezéséig – a 952 négyzetméteres Széchenyi utcai
objektumban lehet majd elérni az osztályokat. A költözés előkészületei
már folynak, a napokban kezdődik az áttelepedés első üteme. A volt
Garay étterembe is kerül két funkció: a közterület-felügyeletet és az
építési osztályt a Garay tér 1-7-ben találják meg a város polgárai. A
hivatali részlegek második blokkja március 16-tól teszi át a székhelyét a
főutcán lévő ingatlanba. Amelynek két bejárata lesz: a saroknál az
ügyfélszolgálati irodát, valamint az Igazgatási és Adóosztályt lehet
megközelíteni. A Széchenyi utca felől az emeleten a vezetői irodák, az
aljegyzők és a polgármester kap helyet. Aki autóval megy ügyet intézni,
annak azt javasolják, hogy a Piac téri parkolót, és Bezerédj utcai
tömbbelsőt használja. (teol.hu)
Nagy a baj a Tolna megyei kórházakkal, állítja az MSZP megyei
szervezete. Írásban kértek tájékoztatást az Emberi Erőforrások
Minisztériumától az ügyben, mondta Dr. Harangozó Tamás
országgyűlési képviselőt. - INTERJÚ!!!
Szabó Balázs, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tolna megyei
sajtófőnöke szerint ezen a téren kapkodás, fejetlenség érezhető, de az is
lehet, hogy szándékosan vonja ki a tőkét az egészségügyből a kormány.
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!

A hétvégén Bonyhád is csatlakozik az úgynevezett magas intenzitású
intervallum edzés világrekordjának felállításához. A részletekről Kirchné
Máté Réka szervező tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Többet keresnek Tolna város képviselői. Az alap illetményük 52.500
forintról 60.500 forintra emelkedett. A bizottsági elnökök tiszteletdíja
bruttó 114.950 forintra, a bizottsági tag képviselőké bruttó 84.700
forintra, a bizottságok nem képviselő, külsős tagjainak tiszteletdíja
24.200 forintra változott. Minderről a legutóbbi képviselő testületi ülésen
határoztak a városatyák. (teol.hu)
Az országban hatodikként vált önálló beavatkozásra alkalmassá a
dunföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Tolna megyében egyedül ők
képesek erre, melyet technikai felszereltségük is lehetővé tesz. Tavaly a
Dunaföldváriak 47 esethez vonultak ki, ami 22 százalékkal több mint egy
évvel korábban. 23 káresetnél önállóan avatkoztak be. Minderről a Tolna
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
a
megye
önkéntes
tűzoltóságainak szervezett konferenciáján esett szó. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Nagyon sokat süt a hétvégén a nap, és kellemes
idő várható. Csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, viszont a szél
eleinte még megélénkülhet. Tengelicen 9 fok körül alakul a csúcs.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

