02.25 – szerda 15.00
Kaposvárott lesz a Tolna megyei pedagógusok szakfelügyeleti
központja is
18 milliárdba kerül a Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási program
Közös költségvetésről döntöttek Dombóváron a környék
önkormányzatai
Változékony az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. február 25-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Pedagógiai Oktatási Központ kezdi meg munkáját Kaposvárott áprilistól.
A szervezet feladata a Somogy és Tolna megyei pedagógusok
szakfelügyelete, ellenőrzése. Ez az intézmény felel majd térségünkben is
a tanárok minősítésért, a szaktanácsadásért, kompetenciaméréséért, sőt
ide tartoznak majd a tanulmányi versenyekhez köthető szervezési
feladatok is. Az intézmény egy kaposvári iskolában kapott helyet, 150
négyzetméteren. (siofokinapilap.hu)
500 férőhelyes börtön épülhet Dombóváron. Szabó Lóránd a város
polgármestere elmondta, egyenlőre még csak gyűjtik a javaslatokat, de
lát rá esélyt, hogy a városban épüljön fel a büntetés-végrehajtási intézet.
Egyébként a Dél-Dunántúlon a 3 megyeszékhelyen van csak börtön és
ezek mindegyike a belvárosokban található, mutatott rá a városvezető. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Csaknem 18 milliárdba került a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felügyeletével zajló
beruházás a Széchenyi 2020 Program keretében jött létre, és Somogy,
Tolna és Baranya megye egészét érinti. A program célja az ország
legfejlettebb hulladékkezelési rendszerének kialakítása. Azaz a hulladék
70 százalékát újrahasznosítják. Ezen felül regionális hulladékkezelő
központok és úgynevezett átrakóállomások, hulladékudvarok és a
szelektív gyűjtőszigetek jönnek létre. A három dél-dunántúli megye
hulladékgazdálkodása a program teljes körű elindulásától uniós
színvonalú lehet. (siofokinapilap.hu)

Elfogadták a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal idei
költségvetését. Ez Dombóvár, Szakcs, Várong és Lápafő gazdálkodását
érinti. Ebben az évben összesen 382 millió 760 ezer forintból
gazdálkodnak majd. Beruházásokra 9 millió 600 ezer forintot szánnak,
amely többek között informatikai és kis értékű tárgyi eszközök
beszerzését, a szakcsi kirendeltséget érintő beruházások és az
ügyfélhívó rendszer költségeit foglalja magában. Felújításokra 5 millió
500 ezer forintot különítettek el. Az együttes ülés után Dombóvár
képviselő testülete hozott határozatokat. Összesen 24 civil szervezetnek
jutattak támogatást. Arról is döntöttek, hogy a város intézményeinél és
gazdasági társaságainál hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz
önerőt, 8,4 millió forintot biztosít az önkormányzat. Így hat helyen 22
embernek tudnak munkát adni. Emellett az Egyesített Szociális
Intézmény
Dombóváron
működő
intézményegységeinek
feladatellátáshoz hat ember hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásával
járulnak hozzá, továbbá a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ dombóvári munkájához egy közmunkás
alkalmazásával. (teol.hu)
Vegyes eredményt hozott a Madocsai borverseny. A tavalyi kedvezőtlen
időjárás miatt kevesebb lett a termés. 38 gazda 151 borát értékelték
ezúttal, ami kéttucatnyival kevesebb a 2014-esnél. Az elért
eredményekről Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend
nagymestere számol be Önnek. - INTERJÚ!!!
Az időjárásról: Ha csak a változékonyságot és a kiszámíthatatlanságot
nézzük, olyan az idő, mintha árpilis lenne. A bolondos jelző simán illik rá,
hiszen hol felszakadozik az ég és kisüt a nap, hol meg beborul és
szakadni kezd az eső. A szél is megélénkülhet. Tengelicen a hajnali 6
fok után 9 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

