02.27 – péntek 15.00
Megújuló segélyezési rendszer
Új munkatársakat kaptak a kormányablakok
Elfogadta költségvetését Szekszárd
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. február 27-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Jelentős változások március 1-től a szociális juttatások terén. Az aktív
korúak ellátása jegyzői hatáskörből a járási hivatalokhoz kerül. Továbbra
is a járási hivatalok hatáskörébe tartozik az alanyi ápolási díj az
időskorúak járadéka, az alanyi és normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok
döntenek az úgnevezett települési támogatás keretében. A rendszeres
szociális segélyre jogosultak március 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
ellátás típusra válhatnak jogosulttá, melyre közel 300 ezer ember tarthat
igényt. Ennek igénylése elsősorban a települési ügysegédek útján
történik, akiknek száma a járási hivatalok saját állományából márciusra
országosan 900 főre emelkedik, áll a Tolna megyei kormányhivatal
szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében. A térségben most már
minden településen elérhető lesz az ügysegédi rendszer. A változásokról
náluk, vagy a jegyzőknél és a kormányhivatalokban érdeklődhetnek.
(közl)
Újabb kormányablak ügyintézők vehették át, végzettségüket igazoló
oklevelüket. Tolna megyében 31 munkatárs esett át a szakirányú
képzésen. Az oktatáson a kormányablak ügyintézők olyan szakmai
tudásra tettek szert, mellyel az egyablakos ügyintézés során gyorsan és
eredményesen oldják meg az emberek gondjait. Az oklevél átadó
ünnepségen Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott köszöntötte a
végzetteket. Tolna megye hat járásából már ötben várják
kormányablakok a polgárokat, akik egy helyen tudják elintézni ügyeiket.
(közl)
Elfogadta költségvetését Szekszárd közgyűlése. A város 10 milliárd
forintból gazdálkodhat. A bevételi és a kiadási oldalon ugyanaz az

összeg szerepel, azaz nem termel hiányt a megyeszékhely. A tervezetet
hosszú, személyeskedéstől sem mentes vitában fogadták el, derül ki a
teol.hu beszámolójából. A testület egyébként hozzájárult ahhoz, hogy a
XIII. számú háziorvosi körzetben helyettesítéssel történjen az ellátás
idén április 1. és október 1. között. A tervek szerint ebben az évben
valóban elkészül a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
öltözőjének felújítása, bővítése. (teol.hu)
A vadállomány szempontjából jól alakultak az elmúlt hónapok, ez
köszönhető az enyhe télnek, jelentette ki az Országos Vadászkamara
Tolna Megyei Területi Szervezetének titkára. Király István azt is
hozzátette, hogy jelenleg agancshullatás van és ezek összeszedése
tiltott tevékenység, bizonyos érték fölött pedig bűncselekménynek
minősül. A megyében egyébként nem ritka, hogy az emberek közelében
bukkannak fel vadállatok. Gyakori beszámolók szólnak zárt kertekben
legelésző őzekről vagy vaddisznókról. Támadástól azonban nem kell
tartani, állítja a szakértő. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Ismét megmérkőzött egymással a szekszárdi és az egri bikavér. A
Budapesten megrendezett eseményen 13 tolnai és 13 hevesi borász
képviseltette magát. Már elővételben elkelt az összes jegy az
eseményre, akkora volt az érdeklődés, mondta a teol.hu-nak Herrné
Szabadi Judit, az eseményt évek óta koordináló Szekszárdi Borvidék
Nonprofit Kft. ügyvezetője. A rendezvény célja egyébként alapvetően az,
hogy a borszerető közönséggel megismertessék az adott évjáratok
bikavéreit. (teol.hu)
Gerjenen is túl vannak a borversenyen. 37 mintát értékelt a zsűri. A falu
borát is megválasztották, ez pedig Genye Benő Cézár névre hallgató
vegyes vörösbora lett. A zsűri döntése nyomán 9 arany, 10 ezüst és 12
bronzérem született, illetve 5 bor oklevelet kapott. (teol.hu)
Megújult a Gemencrehab ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Madburger András ügyvezető elmondta, hogy a 16 millió forint
támogatásból
egy
teljes
korszerűsítést
hajtottak
végre,
akadálymentesítéssel A további részletekről a cégvezető számol be
Önnek. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Eléggé különböző lesz a hétvége két napja. Míg
szombaton több lesz a felhő, és bármikor eleredhet az eső, addig

vasárnap elő-elő bukkan a nap, és sokkal kellemesebb lesz az idő.
Holnap Szekszárdon a hajnali 6 fok után 8 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

