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Új időszámítás kezdődik a köznevelésben
Orvosi rendelőben kutakodott Szekszárdon
Igazán ünnepien indul a galuska ünnepe Tevelen
A Rádió Antritt regionális hírei következnek 2013. augusztus 30-án,
pénteken 15 óra 30 perckor. Török Mónika Vagyok, köszöntöm
Önöket!
Új időszámítás kezdődik a köznevelésben
Új időszámítás kezdődik a köznevelés rendszerében, a három éve
elkezdett újítások erre a tanévre valósulnak meg - mondta Hoffmann Rózsa
köznevelésért felelős államtitkár csütörtökön Szekszárdon. - adta hírül az
MTI.
Az államtitkár a Tolna megyei tanévnyitó konferenciát megelőző
sajtótájékoztatón közölte: a köznevelési törvény kedden elfogadott
módosítása pontot tett a több mint fél éve húzódó vitára.
A módosítás "egyértelművé tette, hogy a pedagógus-életpályamodell, és a
pedagógus-béremelés is elindul" - fogalmazott.
A tanévkezdéssel kapcsolatban megjegyezte: nem osztja azt a véleményt,
hogy a tanév előkészítetlen. "Egyetlen szó sem igaz abból, hogy a
tankönyvellátásban káosz lenne, a tankönyvek kiszállítása 98-99
százalékban megtörtént" - mondta.
Hozzátette, ha természeti csapás nem jön közbe, teljesíteni tudják azt,
hogy az első tanítási napon minden gyerek asztalán ott lesz a névre szóló
tankönyvcsomag. Úgy véli, a problémákat az iskolák hibás vagy határidőn
túli adatszolgáltatása okozta.
Hoffmann Rózsa kérdésre válaszolva elmondta: nem szabálytalan, hogy
egyes iskolák már korábban kiosztották a tankönyveket, bár ünnepélyes
aktusnak szánták azt, hogy a hétfőn "gongszóra" minden tanuló megkapja
a könyveit.
Az államtitkár beszámolt, arról, hogy országszerte 160 intézmény esetében
volt sikertelen az igazgatói pályázat. Ezeket az iskolákat megbízott vezető
irányítja majd.

A köznevelési törvény módosítása kapcsán az MTI kérdésére kifejtette: a
köznevelési szerződés ötéves időtartamát azért módosították egytől öt évig
terjedő időtartamra, mert a nem állami fenntartású iskolákkal tavaly
megkötött szerződések kimerítették a támogatásukra szóló pénzügyi
keretet, ugyanakkor sokuk részéről van igény valamilyen támogatásra.
Azzal, hogy a törvény lehetővé teszi az egyéves megállapodást, mód nyílt
arra, hogy akár egy évre segítsék az intézményeket. A korábban megkötött
szerződések 2017-ig hatályosak - tette hozzá.
Közlése szerint elsősorban magániskolákról van szó, olyan intézményekről,
amelyek hátrányos helyzetű gyerekeket nevelnek, és speciális pedagógiai
munkát végeznek. Az államtitkár azt mondta, az egyházi fenntartású
iskolákat a mostani módosítás nem érinti.
A 2011-es köznevelési törvény szerint a köznevelési szerződés, amelyet a
fenntartó és az oktatásért felelős miniszter köt, a nevelési, oktatási
feladatok mellett többek közt tartalmazza a felvehető tanulók számát, a
feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat, valamint azokat a
szolgáltatásokat, amelyekért térítési díjat kell fizetni.
Orvosi rendelőben kutakodott Szekszárdon
Tetten érték azt a férfit, aki a szekszárdi ÁNTSZ épületének egyik
helyiségében a fiókok tartalmát szemrevételezte. A rendőrök előállították. tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr főkapitányság.
Feltételezhetően lopni akart az a férfi, akit augusztus 28-án, kora délután a
szekszárdi ÁNTSZ épületében, egy orvosi rendelőben értek tetten,
miközben a fiókokat nyitogatta. A fiatalember az intézmény egyik, nem
bejáratként szolgáló, szellőztetés miatt nyitva hagyott ajtaján ment be az
épületbe, majd a szintén nyitva levő rendelőbe, ahol akkor éppen nem
tartózkodott senki. A 35 éves T. Gábort a rendőrök kiérkezéséig az
intézményben dolgozó négy nő tartóztatta fel. A szekszárdi férfinél csak
egy, egyértelműen az épületből származó holmit találtak: egy
cigarettásdobozt, benne csikkekkel.
A rendőrök előállították a fiatalembert, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A
Szekszárdi Rendőrkapitányság lopás vétség kísérletének megalapozott
gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.

Nyílászárókat szeretnének cserélni Tolnán
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál pályázik Tolna
támogatásért. Az esetlegesen megnyert összegből a zeneiskola és a
Gesztenyéskert óvoda épületének homlokzati nyílászáróit cserélnék ki, új, a
kornak megfelelő, hőszigetelt és az épület arculatába illeszkedő ablakokra.
Az előzetes becslések szerint mindezek költsége nagyjából 15 millió forint,
melyhez körülbelül 12 millió forintos nagyságú összeget igényelnének az
alapítványtól, melyet a Paksi Atomerőmű Zrt. hozott létre. A fennmaradó
összeget Tolna önerőként biztosítja.
Igazán ünnepien indul a galuska ünnepe Tevelen
Augusztus 31-én újra a galuskáé a főszerep Tevelen! A Teveli Galuska
Fesztivál igazán ünnepien kezdődik, hiszen különleges szent misével és a
megújult művelődési ház átadásával indul a program. Tájékoztatta a Rádió
Antrittot Héri Lászlóné, Tevel polgármestere. - INTERJÚ!!!
Új stégeknél köthet ki a Sión a vízitúrázó
Harcon, Sióagárdon, Medinán és Kölesden is új stégeknél köthetnek ki a
Sión a Szedresi Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület jóvoltából. A
kajakosok és kenusok évtizedekig a csalánosban szálltak ki és be vízi
járműveikből, bár Medinának volt egy olajos hordókból készített és már
lukas stége. Az új kikötő műanyag lapokon fekszik, laposabb és könnyebb
használni - írja a Tolnai Népújság.
Szakmai-közéleti fórum volt Dombóváron
Augusztus 23-án „Önkormányzatiság? Nem adjuk fel!” címmel szakmaiközéleti fórumot szervezett Szabó Loránd Dombóvár polgármestere a
Szállásréti tónál. - olvasható az infodombovár.hu-n.
Olyan társaival vette fel a kapcsolatot, akik – hozzá hasonlóan –
kisebbségben vannak településük képviselő-testületében. A fórum
létrehozásának igényét a többségi támogatás hiánya és az
önkormányzatok működtetésének mai gondjai hozták felszínre. Ugyanakkor
az is beárnyékolja munkájukat, hogy napjainkban egyre kevésbé élhetnek a
megnyilatkozás szándékával. Problémáik felvetése süket fülekre talál ott,
ahonnan a megoldás, a segítség érkezhetne.

A dombóvári városvezető hívó szavára többen is pozitív visszajelzéssel
éltek. A szervező ezért már nemcsak egy találkozóban, hanem egy egész
beszélgetés-sorozatban gondolkodik, melynek folytatása már most
szeptemberben lenne.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

