03.30 – hétfő 15.00
Változik majd az oktatási rendszer irányítása
Jól dolgoznak a polgárőrök Tolna megyében
Fejlesztésekre is költene Szedres
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. március 30-án,
hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már biztosan átalakul a KLIK. Feladat- és hatáskör átcsoportosítás
várható a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keretében. Ez
részben decentralizációt jelent, a központ létszámát tekintve is kisebb
lesz, és csupán a stratégiai döntéseket tartja magánál, írja a teol.hu.
Várhatóan a járási és megyei tankerületek között is lesz feladatátadás,
és a szakképző iskolák fenntartása terén is változásra kell készülni –
minderről Péterné Iker Ivett, a KLIK Paksi Tankerületének igazgatója
beszélt azon a fórumon, amelyet a Pedagógusok Szakszervezete Paksi
Városi és Járási Szervezetei szerveztek. (teol.hu)
Bár nem egyszerű, de mégis sikerült fenntartani a polgárőrök számát. Az
önkéntes munkára ugyanis egyre kevesebben vállalkoznak – hangzott el
a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület közgyűlésén, Mözsön. A civil
szervezet 2014-ben 235 napon 2540 óra szolgálatot látott el, részben a
rendőrökkel közösen. A tolnai polgárőrök minden rendezvényen jelen
vannak, amelyről időben értesítést kapnak. Szokásos feladataik mellett
tavaly kivették a részüket a mözsi szociális városrehabilitációs projekt
képzési programjaiból is. Működésük anyagi fedezete biztosított, a
legtöbb támogatást a helyi önkormányzattól és az országos polgárőr
szövetségtől kapják. Most 7 polgárőr vehetett át elismerést. Miközben
tavaly sikerült öt új polgárőrt felvenni, ugyanennyien távoztak is az
egyesülettől. (teol.hu)
A paksi atomerőmű és a Magyar Villamos Művek Zrt. egyre kevesebb
pénzt ad Paks két nagy sportklubjának, így a korábbi sikeres időszak
véget érhet. Sajtóinformációk szerint a korábbi támogatásoknak
kevesebb a fele folyik már be ebből az irányból a város sportéletéhez. A
paksi atomerőmű saját sporklubja is bajba került, ugyanis 240 milliót
vártak erre az évre a szponzoroktól, de a Népszabadság MVM-es belső
informátorukra hivatkozva azt írja: százmilliót kapnak. A paksiak szerint a

forráscsökkenés oka az, hogy az őszi önkormányzati választáson
civilként indult Süli János szerezte meg a polgármesteri széket a
fideszes kenus világbajnok Kozmann Györggyel szemben. Ráadásul az
új polgármester csapata mind a nyolc egyéni körzetben legyőzte a
kormánypártiakat. (vs.hu)
Bár továbbra is szoros költségvetéssel gazdálkodik Szedres, ebben az
évben is jut majd fejlesztésre. A község vezetője ugyanakkor
problémának látja az önkormányzatok alulfinanszírozását. Elmondta: az
a település, amely nem rendelkezik számottevő saját bevétellel, további
állami támogatás nélkül nem képes boldogulni. Kovács János a teol.hunak elmondta, hogy Szedres tavaly 21 milliót, idén több, mint 23 millió
forintot
kénytelen
saját
bevételéből
kötelező
feladatainak
finanszírozására fordítani. További problémát jelent, hogy a
feladatfinanszírozás még kezdeti stádiumban van. (teol.hu)
Egy napon két versenyen is díjat elhozni. Ez nem kis teljesítmény. A
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Táncművészeti tagozatának ez mégis sikerült. A történtekről Valkainé
Daczó Eszter oktató számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Különleges zongoraversenynek lehettek fültanúi a múlt héten az
érdeklődők Szekszárdon. Aki nem volt ott, az most Erősné Máté Éva, a
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárának beszámolóját kapja
meg. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Kitart a morcos tavasz, azaz elég sok a felhő az
égen, és csak ritkán bukkan elő a nap. Számolni kell esővel és
megerősödő széllel is. Zombán a hajnali 4 fok után 11 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

