12.11 – péntek 15.00
Adóvita a megye és Dombóvár között
Két tolnai Gimnázium is előkelő helyen az országos rangsorban
Mérgezik a kutyákat és a macskákat Szekszárd egy részén
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. december 11én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Várhatóan a napokban írják majd ki azokat a pályázatokat, amelyek
lehetővé teszik a Tolna megyében 2020-ig rendelkezésre álló, összesen
több mint 27,5 milliárd forintos EU-s forrás lehívását. Fehérvári Tamás a
megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke elmondta, hogy a Területés Településfejlesztési Operatív Program, a kormány szándékaival
összhangban a helyi gazdaság fejlesztését és a foglalkoztatás bővítését
vette célba. A siker érdekében a megye bízik az önkormányzatok és a
vállalkozók partnerségében. A politikus szerint azonban Dombóvár ezzel
szembe ment azzal, hogy a legutóbbi képviselő testületi ülésen a város
önkormányzata kiterjesztette az építményadót. A Megyei közgyűlés
elnöke szerint ezzel Dombóvár vállalkozói hátrányos helyzetbe kerülnek
versenytársaikkal szemben. Szabó Loránd polgármester elmondta, azért
kényszerültek a helyi adóbevétel növelésére, mert a kormány
megkurtította a központi forrásokat, és nem Dombóvár az egyetlen
település, amely ilyen lépésre szánta el magát. Az önkormányzat az
elmúlt évben kétszer is pályázott a BM-nél, összességében 50-60 millió
forintot igényeltek, ezt viszont nem kapták meg. Ez az összeg hiányzik a
költségvetésből. (teol.hu)
Úgynevezett „Téli Operatív Munkacsoportot” hoz létre Szekszárd
Polgármesteri hivatala. A csoport feladata, hogy kezelje az esetleges
rendkívüli időjárási körülmények között kialakuló extrém helyzeteket.
Részletek dr. Haag Éva alpolgármestertől. - INTERJÚ!!!
A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ötödik, a tolnai
Sztárai Mihály Gimnázium pedig a tizennegyedik abban az országos
középiskolai rangsorban, amelyet az úgynevezett pedagógiai hozzáadott
érték alapján állítottak össze. A rangsorok általában a verseny-,
érettségi- és felvételi eredmények alapján készülnek. Van azonban egy
olyan összeállítás, amely az úgynevezett hozzáadott érték alapján állít

fel sorrendet, azaz megmutatja milyen eredmények születnének akkor,
ha valamennyi gimnázium diákjai ugyanarról a szintről indulnának.
Érdekesség, hogy az így elkészített rangsor első húsz helyezettje között
az országosan ismert úgymond elitgimnáziumok közül csak három
található, emlékeztet a teol.hu. (teol.hu
A Tolna Megyei Asztalitenisz Szövetség most hétvégén rendezi meg a
2015. évi férfi és női Top 12 bajnokságot. További információk Türei
Ferenc vezető edzőjétől. - INTERJÚ!!!
Ismeretlenek mérgezik a kutyákat, macskákat Szekszárd- Szőlőhegyen.
Dr. Hadházy Ákos, a kisállat klinika vezető állatorvosa elmondta,
konkrétan kutyákról és macskákról van szó, melyek mind azonos
tünetekkel kerültek be hozzájuk. A vér- és vizeletvizsgálat után
beigazolódott, hogy fagyállóval átitatott csalit etethettek az állatokkal.
Sajnos egyik állatot sem sikerült megmenteni. A gondos kezelés ellenére
ugyanis a kisállatok veseműködése a mérgezés miatt pár nap alatt leáll.
Az állatorvos elmondta, úgy tűnik, hogy valaki, vagy valakik tudatosan
mérgezték meg a kutyákat és macskákat, a helyzet hasonló a
nemrégiben nyilvánosságra került kaposvárihoz. A fagyálló folyadék
édes, így nem riasztja el az állatokat, lassan hat, hosszú szenvedésre
ítéli azt, aki fogyaszt belőle. Ha időben észreveszik a mérgezést, akkor
kezelhető, mégpedig tömény alkohollal, mely semlegesíti a mérget.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Változóan felhős az ég, de egy kis csapadék
előfordulhat. Időnként megélénkül a szél. Mórágyon a hajnali 0 fokról 8
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

