02.02. – hétfő 15.00
Új kormányablakot adtak át Bonyhádon és Tamásiban
A Paks és Kalocsa közötti hídért lobbiznak
Tovább dolgozik a Duna Összeköt Egyesület
Előbukkanhat a nap, de lehet csapadék is, egy pici
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. február 2-án, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Új kormányablakokat avattak a múlt hét végén. Ilyen intézményt nyitottak
Bonyhádon és Tamásiban. Ezek lehetőséget adnak a helyi ügyintézésre.
Jelenleg 265 féle ügytipust lehet letudni a kormányablakoknál. Ezek
közül 6-8-at azonnal, 43-at pedig saját hatáskörben intéznek el. Az
ügytípusok száma folyamatosan bővül. A teljes kiépülést követően
kétezernél is több ügyfajta intézhető majd az egyablakos rendszerben.
Mindkét kormányablak a városközpontban kapott helyet, és méltó
környezetben várja az ügyfeleket. A bonyhádi kormányablak címe
Szabadság tér 1., a tamásié pedig Szabadság utca 54. (teol.hu)
Tovább lobbiznak a Paksot és Kalocsát összekötő hídért. Az ezért
létrejött egyesület célja, hogy a fejlesztés bekerüljön az atomerőmű és a
közúthálózat fejlesztéséről szóló projektek közé. Az elképzelések szerint
a híd a kalocsai oldalon Foktő és Uszód között szelné át a Dunát és a
paksi oldalra érve Dunaszentgyörgy és az Atomerőmű között
csatlakozna a 6-os főútba. A Kalocsa-Paks Duna-Hídért Egyesület az
érintett települések mellett magába foglalja a két megye kereskedelmi és
iparkamaráját, és a nagyobb gazdasági társaságok vezetőit. A szervezet
számít Tolna és Bács-kiskun megye országgyűlési képviselőire is.
(teol.hu)
Az ötödik születésnapját ünnepelte a szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesület. Ez alkalomból pedig edzőtábort vásárolt Fadd Domboriban a szervezet. A további tervekről Jámbor Attila a szekszárdi
Kajak-Kenu Sportegyesület ügyvezető-edzője beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Nagyon sok beruházást ösztönzött az elmúlt évben a Duna Összeköt
Egyesület. Egyes számítások szerint 2 milliárd forint térségbe áramlását

segítette a szervezet. A 21 települést tömörítő csoport 2014-ben csak a
turizmus fejlesztés területén kiírt pályázatok segítségével 140 millió
forintot osztott szét. Az Egyesület vezetése elmondta, hogy
vidékfejlesztésre a következőkben is lesz pénz, de főként a
mezőgazdasági
területeken.
Ennek
koordinálása
pedig
a
miniszterelnökséghez került. A tervezés időszaka tavasz végén
kezdődik, a menete hasonló lesz az eddigiekhez, lakossági fórumokat
szerveznek az érintett településeken, és összegyűjtik a projektötleteket,
hogy a pályázati célokat ezek alapján tudják meghatározni. A
munkacsoport a pályázatkezelés mellett pályázatírással is foglalkozik
majd. (teol.hu)
Nem támogatta a tolnai képviselő-testület a Vöröskereszt kérelmét a
helyi véradások segítésére. A karitatív szervezet Tolna Megyei vezetése
a várostól 200 ezer forintnyi támogatást kért, amelyből – plusz
ösztönzésként – 500 forint értékű étkezési utalványokat adtak volna a
helyi véradóknak. A Vöröskereszt szerint egyre nehezebb véradókat
szerezni, mivel sokakat szűrnek ki az életkoruk miatt, az újak pedig
nehézkesen csatlakoznak. A képviselők közül viszont többen úgy vélték,
hogy ha a véradással valóban ekkora a probléma az országban, akkor
azt nem ilyen módszerekkel kellene kezelni, hanem állami szinten
orvosolni. Elhangzott az is, hogy a várostól a Vöröskereszt eddig is
kapott támogatást, méghozzá a helyi civil szervezetek közül a legtöbbet.
(teol.hu)
Dombóvárra riasztották a katasztrófavédelmi mobil labort, ahol egy helyi
lakos otthonában erős ammónia, klór szagot érzett, a méréseket és a
vizsgálatot követően a veszélyes anyag jelenlétét nem tapasztalták a
lakásban. További részletek Boros Brigittától a Tolna Megye
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Változóan felhős az ég, ugyanúgy van esély
napsütésre, mind borúra. Néhol a szél megélénkülhet, másutt pedig a
köd okozhat gondot. Egy kis csapadék, főleg hó, is előfordulhat. Kétyen
a hajnali -3 fok után +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

