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A Rádió Antritt regionális híreit Kovács Viktóriától hallják 2013.
február 12-én, kedden. Jó napot kívánok.
Lebontásra vár a bátaszéki templom toronysisakja
Tűzifatámogatás Grábócon
Megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok
Jönnek a részletek.
Lebontásra vár a bátaszéki templom toronysisakja
A bátaszéki római katolikus templom tornyának födémszerkezete és a
toronysisak az idők során annyira tönkrement, hogy veszélyessé vált. A
helyreállítási munkák már megkezdődtek. Január végére elkészült a 80
méteres torony rekonstrukciójának első üteme.
Új fém födémet kellett készíteni, illetve a toronysisak faszerkezetét
stabilizálták, ezzel elhárult a veszélyhelyzet. A téglából épített torony többi
része stabil. Az új födémszerkezet pedig lehetővé teszi a további
munkavégzést.
Február elején az újonnan épített födémszintről a toronysisak legfelső
részét is alaposan átvizsgálták: a statikai szakvélemény szerint olyan
mértékben károsodott a toronysisak faszerkezete, hogy az nem menthető
meg, a szerkezet továbbra is veszélyt jelent az épületre, valamint annak
közvetlen környezetére; a szakvélemény alapján le kell bontani.
A szakértők és az egyházmegye közös döntése, hogy a veszélyes
toronysisak lebontásáig a templomot használni nem lehet. A toronysisak
lebontása várhatóan március végéig megoldódik, ezt követően ideiglenes
fedéssel megakadályozható a torony beázása és így reményeik szerint a
húsvéti misét már a templomban tarthatják meg. A teljes felújítás
költségvetése csak a végleges terv ismeretében állítható össze, ami
várhatóan több tíz millió forint lesz.
Hét rászoruló család kap 1-1 köbmétert abból a tűzifából, amelyet a grábóci
önkormányzat a Belügyminisztérium programján nyert. A támogatásra
pályázat útján tarthattak igényt a lakosok, a beérkezett kérelmekről a
napokban tartott képviselő-testületi ülésen döntöttek a község vezetői.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást rendelt el
lopás miatt ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint
ismeretlen elkövetők február 11-én, Tengelicen egy zárt melléképületbe
behatoltak, és onnan láncfűrészt, kábeleket tulajdonítottak el. A
bűncselekménnyel okozott kár: 85000 Ft.

Megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok
Ma tartották alakuló ülésüket a Helyi Védelmi Bizottságok Szekszárdon,
Bonyhádon és Dombóváron, holnap pedig Tolnán, Pakson és Tamásiban
lesznek alakuló ülések a Járási Hivatalokban. A részletekről dr. Ugodi
Andrea, a Szekszárdi Járási Hivatal vezetője beszélt a Rádió Antrittnak. INTERJÚ!!!
Elnökségi taggá választotta a Magyar Lovas Szövetség Western
Szakágának közgyűlése Csapó Sándort. A Csámpai Lovassport Egyesület
elnöke egy héttagú szervezet tagja lett. Megbízást kapott a western szakág
honlapjának elkészítésére, és a versenyiroda működéséhez szükséges
előnevezések,
eredmények
nyilvántartására
alkalmas
program
megtervezésére. A közgyűlésen arról is döntöttek, hogy marad az eddig
megszokott versenyrendszer, azaz a négy országos bajnoki forduló, és
ezek összesített eredményei alapján az év végi bajnoki eredmény. Ezeken
csak érvényes versenyzői és ló liszensszel lehet indulni, a novice kategóriát
kivéve. A versenyeken való indulás természetesen rajtengedély-vizsga
köteles.
A Csámpai Lovassport Egyesületnek az elmúlt évben 8 versenyzője vett
részt különféle bajnokságokon. A legrangosabb a lasszó Európa-bajnokság
volt, ahol Polányi Máté és ifjabb Ledneczki László is bajnok lett. Ezt a
versenyt idén a csámpai egyesület rendezi a dunakömlődi lovardával
közösen szeptember 20. és 22-e között.
A szekszárdi Gyermeklánc óvoda Perczel utcai és Kertvárosi óvodái
sikeresen pályáztak az Új Széchenyi Terv keretén belül a TÁMOP- 3. 1. 7
11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése című pályázatra, mellyel 3-3 millió Ft vissza-nemtérítendő
anyagi támogatásban részesültek. A projekt megvalósításának ideje: 2012.
szeptemberétől 2013. áprilisáig tart.
A pályázat célja, hogy a referencia értékű, működési és pedagógiai
gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények felkészüljenek a nevelési-

oktatási gyakorlatuk megismertetésére, továbbadására, elterjesztésére,
illetve ezzel segítsék más intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét.
A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere
példaszerű, tanulmányozható, és adaptálható más intézmények számára
is.
Ez a jellegzetesség tette lehetővé, hogy a Gyermeklánc óvoda mindkét
intézménye több elméleti és gyakorlati szempontból kidolgozott „Jó
gyakorlatát” a témák iránt érdeklődő, az új iránt nyitott óvodáknak is
felkínálja.
A Perczel utcai óvodában a környezettudatos magatartás, a gyermekek
környezetkultúrájának formálása, valamint a drámajáték témakörében
kerültek kidolgozásra szakmai anyagok.
A Kertvárosi óvodában a néphagyományőrzés, a magyar kulturális
értékeink megszerettetése, megóvása és megőrzése, valamint a gyermeki
kompetenciák fejlesztése a szabad játék során címmel dolgoztak ki „Jó
gyakorlatokat” a szakmailag elkötelezett pedagógusok.
A Gyermeklánc óvoda változatos kínálati rendszer biztosításával, helyszíni
tapasztalatszerzési, hospitálási, személyes konzultációs lehetőségekkel és
szakmai anyagokkal várja a megújulásra kész óvodapedagógusokat.
Bővebb információ a 74/ 512-212-es telefonszámon kapható.
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet.

