02.23 – hétfő 15.00
Börtönépítésre pályázik Dombóvár
Van költségvetése a Tolna megyei önkormányzatnak
Nílusi ludak költöztek egy gólyafészekbe
Csapadékos az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. február 23-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Úgy tűnik, épülhet börtön Dombváron. A város képviselő testülete
legalábbis támogatta, hogy az Önkormányzat eljutassa pályázatát a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksághoz. Szabó Loránd
polgármester elmondta, a Belügyminisztérium kezdeményezésére
egyelőre csak gyűjtik a javaslatokat. Ám a városvezető lát rá esélyt, hogy
végül a náluk épüljön fel egy büntetés-végrehajtási intézet. A DélDunántúlon a három megyeszékhelyen van csak börtön, és ezek
mindegyike a belvárosokban található. Dombóváron viszont a
városvezetés által kijelölt terület kívül esik a központon. A teol.hu úgy
tudja, hogy a volt lovas pályát ajánlanák fel erre a célra. Ráadásul
Dombóvár Tolna, Somogy és Baranya megye határán amolyan régiós
börtön lehetne. (teol.hu)
Egészen változatos képet mutat a Tolna megyében elkövetett
bűncselekmények száma, ez a rendőri munkát elemző adatokból derül
ki. Az előző évhez képest Dombóváron 30,2%-kal csökkent, 1139-ről
795-re, addig Szekszárdon 35,4%-kal nőtt azaz 2181-ről 2952-re
emelkedett a bűncselekmények száma. További adatok Huszti Gábortól
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink.
Elfogadta idei költségvetését a Tolna Megyei Önkormányzat. A főösszeg
313 millió forint, a bevételek azonban 52 millió forinttal elmaradnak a
kiadásoktól. Ezt a lukat a tavalyi év maradvány összegével foltozzák be.
A költségvetést a Fidesz-KDNP-s többségű közgyűlés nyolc igen
szavazattal fogadta el, hárman nemmel voksoltak, három képviselő
tartózkodott. A testület a büdzsé tárgyalása előtt mintegy félórás
szünetet tartott, mivel a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának létszáma
eggyel kevesebb volt a rendelet elfogadásához szükségesnél. Az idei

költségvetés előtt tárgyalt napirend, a 2014-es költségvetés módosítása
ezért nem kapott többséget, így ezen a héten rendkívüli ülésen
tárgyalják ismét. (hirado.hu)
Nemrég tért haza Szicíliából a szekszárdi Bartina Néptánc egyesület. A
csapat öt napot töltött kint, ahol Agrigento nemzetközi fesztiválján
mutatkoztak be. Az olaszországi élményekről a csapat művészeti
vezetője, Matókné Kapási Julianna mesél. - INTERJÚ!!!
Madártani ritkaságnak számító esemény történt Szakályon. A régi
tejüzem ipari kéményén álló gólyafészekbe egy nílusi lúdpárt költözött
be. A fajta nagyon ritkán fordul elő hazánkban, ráadásul ezek az állatok
inkább sík terepen szeretnek fészkelni. Szakértők szerint a madarak
valamelyik környező állatkertből, vagy magán tartótól szökhettek el.
Jelenleg kutatják, hogy honnan is kerültek pontosan térségünkbe.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Nagyon sok eső érkezik, amire a legkevésbé sincs
most szükség, az amúgy is átázott, sőt belvizes térségekben. Napsütés
nem várható, viszont a szél megerősödhet. Gerjenen a hajnali 4 fok után
13 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

