Április 12. Vasárnap
Tűzvédelmi gyakorlat volt a tolnai lovardában
Mesemondóversenyt rendeznek Bonyhádon
Lezárult a lakások energiatakarékos felújítását támogató
önkormányzati pályázat Pakson.
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. április 12-án,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Tűz ütött ki a tolnai Lovarda ruhatárában – ez volt az alapszituációja a
csütörtöki tűzvédelmi gyakorlatnak. A tűz következtében az egész
csarnok füsttel telítődött, és az elsődleges információk szerint ketten
bent rekedtek. A helyszínre nagy erőkkel, összesen négy fecskendővel
és egy műszakimentő szerrel érkeztek a tolnai önkormányzati és
önkéntes, valamint a szekszárdi és bonyhádi hivatásos tűzoltók. A
felderítés során a tűzoltók mindkét embert megtalálták és épségben
kihozták az épületből, majd a közben megszerelt sugarakkal a lángokat
is megfékezték. Az állomány elméleti és gyakorlati képzéseken, valamint
a helyismereti foglalkozásokon szerzett ismereteinek felmérésén, a
szerelési feladatok gyakorlásán túl az önkormányzati, önkéntes és
hivatásos tűzoltók együttműködésének gyakorlása is célja volt a
gyakorlatnak, amit a következő hetekben a másik két szolgálati csoport
is végre fog hajtani. Ábrahám Sándor tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
értékelése szerint a gyakorlat az előírásoknak és a szabályoknak
megfelelően zajlott, végrehajtását megfeleltre értékelte.
NépMűvelők címmel mesemondó versenyt szervez felső tagozatos
általános iskolásoknak a bonyhádi Jordán Klub. A programról Szabó
Juditot a klubot működtető Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató
Alapítvány vezetőjét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A Tolna Megyei Önkormányzat épületében került sor a megye fejlesztési
lehetőségeiről szóló sajtótájékoztatóra, amelyen Fehérvári Tamás, a
megyei közgyűlés elnöke, Ács Rezső, a megyeszékhely polgármestere,
valamint Hirt Ferenc és Potápi Árpád országgyűlési képviselők osztották
meg a 2014-20-as uniós időszakkal összefüggő legfontosabb
információkat. Fehérvári Tamás elmondta, folyamatosan zajlanak az
egyeztetések a megye fejlesztési programja kapcsán. A megyei

önkormányzat jövő kedden tartja Területfejlesztési Konferenciáját,
amelyen bemutatják a megye Integrált Területi Programját, és a 2020-ig
tartó uniós ciklushoz kapcsolódó legfontosabb információkról is szó lesz.
Fehérvári Tamás tájékoztatott, hogy a TOP több mint 27 milliárd forintos
forrását összesen 5 prioritási tengely mentén tervezik felosztani. Potápi
Árpád János országgyűlési képviselő, a Miniszterelnökség államtitkára
kiemelte, hogy az országgyűlési képviselők a fejlesztések kapcsán
folyamatosan egyeztetnek a megyei önkormányzat elnökével, a városok
és falvak vezetőivel. Hangsúlyozta: a következő 7 éves uniós ciklus
olyan gazdaságfejlesztési lehetőségeket, eredményeket hordoz
magában, amelyekre legutóbb a századforduló idején volt példa. Ács
Rezső elmondta, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
további 7 milliárd forint forrás felett rendelkezik, a megyei önkormányzat
által koordinált 27 milliárd forinton túl. Ennek megfelelően a városi
önkormányzat is Integrált Területi Programot készít, amelyet a megyei
önkormányzat programjával, projektjeivel összhangba állítva valósít
meg. Az önkormányzat tervei közé sorolta a turisztikai,- munkahelyteremtéssel,- ipari park korszerűsítésével összefüggő fejlesztések
megvalósítását is. A politikusok szerint a fejlesztések magukban
hordozzák a foglalkoztatottság további növekedésének esélyét,
amelyhez szükségesek a szakmailag alátámasztott, és a társadalmi
igényeket tükröző pályázati elképzelések.
Több
mint
150
ingatlantulajdonos
jelentkezett
a
lakások
energiatakarékos felújítását támogató önkormányzati pályázatra Pakson.
Mivel a panelépületekre és a hagyományos építésűekre is 50-50 millió
forint a rendelkezésre álló támogatási keret és ezt már az első beadási
napon 20 millió forinttal meghaladták az igények, a pályázatot lezárták. A
feldolgozás azonnal elkezdődött, az esetleges hiánypótlásokról írásban
értesítik a jelentkezőket. A támogatások megítéléséről a képviselő
testület 30 napon belül dönt, határozatukról minden pályázót írásban
értesítenek. Újdonság az idei kiírásban, hogy a fűtéskorszerűsítés, a
nyílászárócsere és az utólagos szigetelés mellett megújuló
energiaforrások alkalmazására, például napelemes vagy hőszivattyús
rendszerek kiépítésére is lehetett támogatást kérni.
Térségünk időjárásáról:
Hétfő estig szikrázó napsütésre van kilátás. Estefelé a megnövekvő
felhőzetből elszórtan számíthatunk záporra, kis eséllyel zivatarra. A
nappali hőmérséklet maximuma 22 fok körül várható.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

