Május 10. Vasárnap
Folyamatosak a szűrővizsgálatok Tolna megyében
A Pécsi Egyházmegye venné át a tamási iskolát
Zádor Jenőre emlékeznek Bátaszéken
Lúgot loptak a bortartályból
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. május 10-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
A Népegészségügyi program keretében a szervezett lakossági
mammográfiai szűrővizsgálatok folyamatosan zajlanak Tolna megyében
is. A 45-65 év közötti nőket két évenként meghívásosan várják
emlőszűrésre, amelyre idén is várják a hölgyeket. A programról, és
annak fontosságáról Dr. Vidáné Dr. Szűcs Mária főorvos beszél. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A Pécsi Egyházmegye április 20-án írásban megkereste a KLIK Tamási
Tankerületét azzal, hogy a Tamási Általános Iskola és Gimnázium Béri
Balogh Ádám Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézmény fenntartói jogát
átvegye. A tamási önkormányzat közleményt adott ki ezzel
kapcsolatban. Eszerint: az ide vonatkozó rendelkezés értelmében „Akkor
adható át nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból
elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, ha az
intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők,
nagykorúság elérése esetén a tanulók több, mint fele azt támogatja. Az
átadás-átvétel kérdésében véleményezési joggal rendelkező tamási
képviselő-testület az április 22-i ülésén az átadás támogatásáról döntött,
és ugyanígy foglalt állást a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat,
illetve az intézmény alkalmazotti közössége. Az egyházmegye
képviselője az intézmény vezetőjét, az érintett tagintézmény
nevelőtestületét tájékoztatta a fenntartói jog átvételéről, az átvételt
követő változásokról. Amennyiben átvételre kerül sor, a továbbiakban is
megmarad a tagintézmény korábbi profilja, a helyi tanterv, a megszokott
tanári kar, míg az egyház a helyi oktatási rendszert gazdagítva törekszik
átadni kétezer éves pedagógiai tapasztalatát. A katolikus iskola
hagyományosan kötelező eleme a hitoktatás, melynek keretében a
katolikus és a nem katolikus vallásúaknak saját felekezetük szerint
biztosított a hittanórák látogatása. A felsőbb évfolyamok esetén kifutó

rendszerben erkölcstan tantárgy is választható, ha a szülő azt kéri a
hittanóra helyett. Az átszervezéssel, fenntartói jog átadásával
kapcsolatos végső döntést az oktatásért felelős miniszter hozza meg
május utolsó munkanapjáig.
Május 11-én megemlékezést tartanak Bátaszéken, méghozzá egy olyan
személyért, akinek a Ben Hur főcímzenéjét is köszönhetjük. Zádor Jenő,
a város szülötte 38 éve hunyt el Los Angelesben, de a Tolna megyei
város nem felejtette el őt. A Koszorúzásról és a programokról Sági
Lajosné, a Keresztély Gyula városi Könyvtár igazgatója beszél: Sági
Lajosné. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Egy szekszárdi férfi tett feljelentést a szekszárdi rendőrségen, mert
április 30-án, az éjszakai órákban ismeretlen tettes a Szekszárd,
Bátaszéki úton található tanyája bekerített udvarán egy tartályból 50 liter
borseprőt lopott el. A sértett elmondta, hogy a lopást követően a tartály
mosása végett abba 20 liter 20% töménységű lúgot öntött. Ismeretlen
tettes 2015. május 7-én az éjszakai órákban a tartályba öntött lúgos
folyadékot eltulajdonította. A lúggal való érintkezés az emberi
szervezetre veszélyes, fogyasztása halált okozhat. A Szekszárdi
Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az ügyben érdemleges információval
rendelkezik, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111
„Telefontanú” zöld számán,
vagy a 112 központi segélyhívó
telefonszámon.
A május 13-15 között megrendezendő Mobilitás Hét és Autómentes Nap
alkalmából meghirdetett alkotópályázatra készített műveket május 10-ig
lehet leadni ahogy a kiállításra várt régi járműveket is. Elkészült a
végleges program is, lesz kiállítás, "Gyere gyalog, vagy bringázz a
munkába!" elnevezésű akció, nagy kerékpáros felvonulás, valamint a
Polgármesteri Hivatal előtti térre szervezett program, amelynek
keretében lesz virágvásár, velociped bemutató és még sok minden más.
Térségünk időjárásáról:
Hétfőtől keleten is megszűnnek a záporok, és szikrázóan napos, friss idő
lesz. Mérséklődik a szél. A reggeli 7 fokról, napközben 21 fokig
emelkedik a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

