Hatvanmillió forint jut az egészségügy fejlesztésére Tolnán
Fokozott rendészeti ellenőrzést tartottak a hét végén Tolna
megyében
Chardonnay, kékfrankos és caberné az év borai között Bátaszéken
A maximum ma 24 fok körül valószínű.
A mikrofonnál a hírszerkesztő, Vultur Csaba a Rádió Antritt
regionális híreivel 2015. május 12-én.
Hatvanmillió forintból fejlesztheti a tolnai önkormányzat az egészségügyi
alapellátást. Először úgy tűnt, hogy a fejlesztési elképzelésekből nem
lesz semmi, ugyanis a város által már tavaly benyújtott pályázat
tartaléklistára került forráshiány miatt. Pár hete azonban mégis
megkapta Tolna a támogatást, így elkezdődhetnek a munkálatok. Az
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című felhívásra összesen 157
pályázat érkezett a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez,
mintegy 5,7 milliárd Ft támogatási igénnyel. Bár az Új Széchenyi Terv
kiírására eredetileg 756 millió Ft keretösszeg állt rendelkezésre, a
beérkező pályázatok nagy számára való tekintettel a keretet 4 és fél
milliárd forinttal megemelték. Így nyert Tolna is.
A tervek szerint felújítják a Garay utcai és az Alkotmány utcai orvosi
rendelőt, és a mözsi egészségházat is. A munkálatok részeként
kicserélik az ajtókat, ablakokat, szigetelik az épületek homlokzatát, újra
cserélik az elöregedett villany, víz- és gázcsöveket. Az épületeket
természetesen akadálymentessé is teszik. Nem csupán az épülettel
foglalkoznak: a pénzből jut arra is, hogy beszerezzenek néhány új orvosi
eszközt is. Emellett orvosi eszközöket is beszereznek.
A mözsi háziorvosi rendelőt nem tudják felújítani, mert a praxis jelenleg
nincs betöltve. A teljes felújítás érdekében 1,6 millió forint önerőt kell
előteremtenie Tolna városának, a képviselő-testület vállalta is ezt a
költséget. Az önkormányzatnál döntöttek a pályázatok kiírásáról is,
amelyekkel a kivitelezőket választják ki. Az önkormányzat a határidő
meghosszabbítását kéri az illetékes döntéshozóktól, mivel a pénz
később érkezett meg mint várták, a határidő a befejezésre azonban nem
módosult, és félő, hogy kicsúsznának az eredet terminusból. A
részletekről Appelshoffer Ágnes, Tolna város polgármestere nyilatkozott
rádiónknak. - INTERJÚ!!!
Fokozott rendészeti ellenőrzést tartottak a hét végén Tolna megyében,
miután a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-

helyettese fokozott ellenőrzést rendelt el. A fokozott ellenőrzésre május
8-án 8 órától 2015. május 10-én 4 óráig került sor a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság illetékességi területén. A fokozott ellenőrzés célja
a lakosság biztonságérzetének erősítése, továbbá a kerékpárosok, a
segédmotor-kerékpárosok, motorkerékpárosok és a gyalogosok
ellenőrzése volt. Emellett mérték a forgalomban közlekedők sebességét
is. Az ellenőrzésnek megelőző jellege is volt a rendőrség szerint: meg
kívánják előzni a lakásbetöréseket, és a trafikok elleni támadásokat is.
Mint minden ilyen ellenőrzéssorozat idején, a rendőrök bárkit
igazoltathattak, ruházatukat, járművüket átvizsgálhatták, és a
közbiztonságra veszélyt jelentő eszközöket, anyagokat lefoglalhatták. A
rendőrség hangsúlyozta: az ellenőrzés során igyekeztek mindent
megtenni azért, hogy a fokozott ellenőrzés az állampolgárokat ne
zavarja. Az ellenőrzés célja kizárólag a jogsértő cselekmények
megelőzése, illetve megakadályozása volt. A fokozott ellenőrzés
eredményeiről Huszti Gábor rendőr főhadnagy, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője nyilatkozott rádiónknak. - INTERJÚ!!!
A Werner pincészet 2014-es chardonnay-je, a Szeleshát pincészet 2014es kékfrankos rozéja és 2012-es caberné-je viselheti a Bátaszék város
bora címet. Két évtizedes hagyománya van Bátaszéken a
borversenynek, amit az idén is meghirdettek. Kilencvenhárom bort
neveztek – áll a teol.hu beszámolójában. Közülük tizenhárom nem ért el
eredményt. – Általában másfélszáz körül van a benevezett borok száma,
de a tavalyi kedvezőtlen időjárás következtében ez a szám most kisebb
volt. A verseny kiválasztották a város borát is – mondta dr. Bozsolik
Róbert polgármester. Balázs István, a Bátszéki Bor-Ászok Kft.
pincevezetője, a verseny rendezője azt mondta a TEOL.hu-nak: a
verseny előtt szakmai zsűri sorolta be a borokat. A három bíráló
bizottság valamennyi tagja okleveles borbíráló volt, és a felkérés során
törekedtek arra, hogy fiatal borászokat is bevonjanak.
A cigány népismereti verseny országos döntőjébe jutottak a gyulaji
általános iskola diákjai. a budapesti Kugler Art Galériában rendezett
megmérettetés komoly felkészülést igényelt, a gyerekeknek 17 témakört
kellett előzetesen feldolgozniuk. Ezek között volt a cigány mese- és
mondavilág, a cigány viseletek, szokások és azok jelentésének ismerete.
Tudniuk kellett a diákoknak a roma közösségek felépítését és
hagyományait, be kellett mutatniuk a különböző roma csoportokat, az
általuk beszélt nyelveket. Számot kellett adniuk a cigányság
vándorlástörténetéről, a cigány nyelv eredetéről, a hagyományos és az
új cigány mesterségekről. A gyerekeknek ismerniük kellett a híres cigány
származású művészek életútját és munkásságát is. A 7. - 8. osztályosok

korcsoportjában az első és a második helyen két gyulaji diák, Orsós
Benjamin és Orsós Anasztázia osztozott- számolt be a TEOL.hu
Végül az időjárásról: napsütés várható egész délután, a napsütést csak
egy-egy fátyolfelhő zavarhatja meg. De eső nem várható. A
csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul, este 10-12 fokkal hűvösebb lesz.

