Február 1. vasárnap
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. február 1-jén, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:

Szakmai napot tartott dr. Hábermayer Tamás tű. alezredes
Akadálymentes épületekbe könnyebb lesz bejutni
Tavaszváró Méhésznapra készülnek a méhészek
Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor program
Szakmai napot tartottak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon. Az ülésen az igazgatóság és a kirendeltségek hatósági
osztályainak munkatársai az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatait és a
felmerült kérdéseket vitatták meg. Részletekről Boros Brigitta a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője számol be. INTERJÚ!!!
Napokon belül kezdődik Bátaszéken a Kossuth utcai felnőtt- és a Budai
utcában lévő gyermek háziorvosi rendelő felújítása. Dr. Bozsolik Róbert
polgármester elmondta: mivel nincs mód arra, hogy a rendelőket
máshova költöztessék, a bátaszékiek türelmét kérik. Egyszerre zajlik
majd ugyanis a renoválás és a gyógyító munka. A porral, nagyobb zajjal
járó tennivalókat inkább a délutáni órákra időzíti a kivitelező, az orvosok
döntő többsége ugyanis délelőtt rendel. Az átalakítás ugyanakkor
mindenképpen örvendetes, hiszen tavasz végére elkészülnek a korszerű
rendelők. A településvezető azt is elmondta, hogy a város még tavaly
nyerte el a közel hatvanmillió forintos támogatást, melyhez Bátaszéknek
nem kell önerőt biztosítania. Az idő szűk, de ha tartja a kivitelező cég az
ütemtervet, akkor nem megvalósíthatatlan. Bozsolik Róbert arról is
beszélt, az önkormányzatnak célja, hogy a fontos beruházásoknál helyi
kis- és középvállalkozások végezzék a munkát. Gerhát János
településüzemeltetői ügyintéző az előzményekről szólva elmondta, hogy
a város a 2007. és 2014. közötti időszakban egy teljesen új egészségház
kialakítására szeretett volna pályázni. Az uniós pályázati ciklus végén
azonban tisztán látszott, hogy erre nem lesz mód, az utolsó lehetőséget
jelentette a körülmények javítására az operatív program. Alapvetően két
dolgot kívántak megoldani. A felnőtt rendelőben az ügyeleti részen
nehéz volt a hordágy mozgatása. A gyermekorvosi rendelőbe pedig az
óriási szint különbség miatt babakocsival szinte lehetetlen bejutni. A

felújítással ezek a problémák megszűnnek. Ezen felül teljesen
akadálymentessé válik mindkét bátaszéki épület.
Rekord számú kiállítóra számítanak február 7-én a szekszárdi
Tavaszváró Méhésznapon a szervezők. A rendezvény egyik
legérdekesebb előadója minden bizonnyal egy Svédországból érkező
méhgenetikus lesz, de szó esik majd a bio méhészkedésről, méz-árakról
valamint az ágazat jelenéről, jövőjéről is. A szakmai konferencia
részletes programjáról Nagyernyei Attila a Tolna Megyei Méhész
Egyesület vezetője beszél. - INTERJÚ!!!
Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi
Csoma Sándor Program, amelyhez február 27-éig lehet csatlakozni.
Potápi Árpád János a nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: idén
ismét száz fiatal utazhat öt kontinensen a diaszpóra magyar
közösségeihez. Mindenkire számítanak, a programnak nincs felső
korhatára, és arra is lehetőség van, hogy a korábban már kint járt fiatalok
térjenek vissza a közösségekhez. Reményei szerint a program
segítségével talán megállíthatók, adott esetben vissza is fordíthatók az
asszimilációs folyamatok ezen közösségeknél. A programra a 20. évét
betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik
legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, kiemelkedő és a
magyar diaszpóra számára kiválóan hasznosítható a szakmai
felkészültségük
és/vagy
közösségszervező,
hagyományőrző
tevékenységben vesznek részt. A harmadik alkalommal, egymilliárd
forintos kerettel meghirdetett program célja a diaszpóra magyarságának
megszólítása, nemzeti identitásának megerősítése, a közösségi és
kulturális élet megszervezése, fejlesztése. Az első évben negyvenhét,
tavaly pedig száz fiatal vett részt a programban.
A Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, Ribányi József is tagja annak a –
magyar kormány által javasolt és az Európai Tanács által hivatalosan
jóváhagyott – 24 helyi politikusból álló delegációnak, amely a magyar
régiók és városok érdekeit képviseli a Régiók Európai Bizottságában.
Tóth Róbert a megyei közgyűlés kommunikációs referense arról adott
tájékoztatást: a magyar delegáció első alkalommal február 11-én
ülésezik
Brüsszelben
a
Régiók
Európai
Bizottság
új
mandátumidőszakának első plenáris ülésén, ahol a tagok megválasztják
a Közgyűlés elnökét és első alelnökét.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

