02.13 – hétfő 15.00 - 3,25
Idei költségvetéséről is döntött a Tolna megyei önkormányzat
Szekszárdon is várják az érdeklődőket a házasság hete
rendezvényeire
Milliós kárt okoztak a megyeszékhelyen a graffitisek
Egyre kevesebb lesz a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. február 13-án,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Idei első ülését tartotta meg a Tolna megyei Önkormányzat. A testület
elfogadta ez évi költségvetését, mely szerint 412 millió forintból
gazdálkodhatnak 2017-ben. Ebből a pénzből 30 millió forintot szánnak a
helyi klímastratégia és éghajlat-változási platform kidolgozására,
működtetésére. 132 millió forintos keretet különítettek el a Tolna megyei
foglalkoztatási paktum megvalósítására. A maradékot pedig a
működtetésre lehet elkölteni. A testület döntése értelmében megváltozott
a kitüntetésekről szóló helyi rendelet is. Ennek értelmében az eddigi
kiváló köztisztviselői és közalkalmazotti díjakat a Tolna Megye
Közszolgálatáért kitüntetés váltja fel. (teol.hu)
Vasárnap elkezdődött a házasság hete. Tolna megyében 3 városban,
Dombóváron, Dunaföldváron és Szekszárdon rendeznek összesen 7
programot. A megyeszékhelyen kedden Élet-kóstoló címmel rendezik
meg az ifjú házasok párkapcsolatot szépítő interaktív vacsoráját a Római
katolikus Plébánián, este 6-tól. Ugyanitt, csütörtökön fél 7-től mondják el
házasságuk tapasztalatait Nagy Péter és felesége Judit. A záró
rendezvény pedig vasárnap lesz, ugyancsak este 6-kor. (kadarka.net)
Tizenharmadik alkalommal rendezték meg szombaton Szekszárdon a
Tavaszváró Méhésznapot. Az idén először a szomszédos országokból is
érkeztek szakemberek a konferenciára, mondta el Nagyernyei Attila a
megyei méhész egyesület elnöke. - INTERJÚ!!!
Elkapták a Szekszárdot elcsúfító graffitiseket. 140 rendbeli rongálással
gyanúsítanak 4 férfit. Ők különböző épületeket firkáltak össze a
megyeszékhelyen. Még augusztusban tett feljelentést az egyik bank
képviselője. A rendőrök a nyomozás eredményeként azonosították a
feltételezett elkövetőket, mindannyian fiatalok, 19 és 23 év közöttiek. A

cselekménysorozattal okozott kár összesített értéke a 4 millió forintot is
meghaladja. (kadarka.net)
Sárossy Gábor tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője kapta az év tisztje
elismerést polgári védelmi kategóriában a BM OKF évértékelő és
feladatszabó állománygyűlésén. Az állománygyűlésen megjelentek a
főigazgatóság, a megyei igazgatóságok vezetői, a társ rendvédelmi és
együttműködő szervezetek vezetői, képviselői. A résztvevők először
megtekintették a katasztrófavédelem 2016-os tevékenységét bemutató
kisfilmet, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos
katasztrófavédelmi főigazgató szóban is értékelte a szervezet munkáját.
Ezt követően adták át az elismeréseket. (katasztrófavédelem)
A Szekszárdi Asztalitenisz Club ott van Európa 4 legjobb csapata között.
Múlt pénteken a lányok a Bajnokok ligája itthoni fordulójában is szépen
szerepeltek. Az elődöntő összecsapása márciusban lesz, mondta Türei
Ferenc a csapat edzője. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Eleinte köd zavarhatja a közlekedést, majd
felszakadozik a ború. A szél gyenge marad, és esni sem fog.
Szekszárdon a hajnali -5 fokról +7 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

