04.17 – csütörtök
Elismerés a Szekszárdi megyeháza felújításáért
Dicséretet kapott a Tolnai ítélkezés
Lebukott egy vizitdíjat szedő háziorvos
Szebb idő lesz

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. április 17-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Nagyon szépen sikeredett a Szekszárdi megyeháza felújítása.
Olyannyira, hogy szakmai elismerést is kapott a munka. A fertődi
Esterházy-kastély egykori marionettszínháza, és a perőcsényi
Tájház mellett kapta meg a Tolna megyei épület az ICOMOS díjat.
Ezt a Példaadó Műemlékgondozásért ítélik oda. Az értékelés
szerint a Megyeháza felújítása során a régi épületegyüttest
megőrizve sikerült új közösségi tereket és funkciókat kialakítani. A
megyeháza szépségét pedig kiemeli az Európai színvonalon
megújított Béla király tér is – áll az értékelésben. (teol.hu)
Összebírói értekeztelek tartottak a hét elején a Szekszárdi
Törvényszéken. Ezen értékelték a megyében működő bíróságok
elmúlt évi munkáját. Szó esett a tanúgondozási programról, a
gyermekközpontú igazságszolgáltatásról, a bírósági mediációról
és a Nyitott bíróság programról, amelyben 440 középiskolás vett
részt. Egyben minden szakember egyetértett, hogy a megyében
színvonalas ítélkezési tevékenység folyik. Dr. Handó Tünde, az
Országos Bírói Hivatal elnöke kiemelte, hogy itt az ügyek 96
százaléka egy éven belül befejeződik, és nagyrészük már első
fokon jogerőre emelkedik. (teol.hu)
A vállalkozások egyszerűbb hitelhez jutásáról tájékoztatták az
érintetteket Szekszárdon. Az Eseményt a Vállalkozók Országos
Szövetségének Tolna Megyei Szervezete és a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara hozta össze. Elsősorban a
Széchenyi Kártya programról volt szó. Ehhez már 11 Banknál
juthatnak hozzá a cégek. A jegybanki alapkamat jelentős
csökkenése és az állam által nyújtott támogatások következtében
a program keretein belül igényelhető hitelkonstrukciók minden

eddiginél alacsonyabb kamatokkal érhetők el a vállalkozások
számára. Ennek segítségével tudják pótolni a cégek a válságban
elhalasztott beruházásaikat. (stb)
Indul a Szekszárdi Hegygerinc túra. Április 19-én, szombaton lesz
az 5 részből álló sorozat első állomása. Az érdeklődőket fél 10-től
várják a Béla téren, mondta el Baka György a Zöldtárs Alapítvány
elnöke. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja! További információink.
Vizitdíjat szedett egy Tolna megyei háziorvos. A vizsgálatokért
pénzt kért, de számlát nem adott róla. A NAV ellenőrei azonban
lefülelték, és most 280 ezer forintos büntetést kell fizetnie. A
doktor 2000 forintot kért egy az alapellátásban nem szereplő
neurológiai vizsgálatért, nyilván hasonlókért is megszabhatott
taksát. Magyarázata szerint ő ezt vizitdíjnak tekintette, és ezért
nem adott nyugtát. Ám más szabálytalanságot is vétett.
Nyilvántartásait nem megfelelően vezette, és a 9 éve működő
magánrendelőjének címét sem jelentette be vállalkozása
telephelyeként az adóhivatalhoz. (hvg.hu)
Elismerést kapott Döbrököz körzeti megbízottja. Deák Béla főtörzszászlós az országos rendőrfőkapitánytól vehette át a kiváló
munkájáért adományozott dísztőrt. Ezzel azt az adatgyűjtő munkát
jutalmazták, amellyel a Pécsi Székesegyház kifosztása miatt
indított nyomozást segítette. A teol.hu emlékeztet rá, hogy a
bazilika egyik kápolnájából még januárban vittek el értékes
műkincseket, XVIII. századi kegytárgyakat, drágakőből készült
papi ékszereket. Az adatgyűjtés és a nyomozás eredménye volt
az, hogy pár napon belül már megvolt ki a lehetséges elkövető, aki
ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Az osztrák rendőrök
fogták el végül a tettest. A kegytárgyak, kettő kivételével pedig
előkerültek. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Kissé jobb idő lesz a ramaty hidegfront után.
Az előrejelzés szerint a hét utolsó munkanapján a reggeli 8 fok
után napközben 20 fokig melegszik majd a levegő Szekszárdon.
Jóval többet süt majd a nap, mint az elmúlt napokban, de azért
pár gomolyfelhőre így is számítani kell. Könnyen kialakulhat
zápor-zivatar. A hétvégén viszonylag kellemes idő lesz, aztán a
jövő héten egy esősebb időszak következik.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a

Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

