05.29- péntek 15.00
Kinevezték a megyei kormányhivatal új igazgatóját
Modernizálják a kormányablakokat
Közgyűlést tartott Szekszárd önkormányzata
Nyárias az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. május 29-én,
pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Dr. Ugodi Andrea lett a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatója. Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszter a kinevezést 2015. április
15-i dátummal hirdette ki. Dr. Ugodi Andrea 2003 óta dolgozik a
közigazgatásban, több éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. Igazgatói
kinevezését megelőzően, 2013-tól a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatalának vezetőjeként látta el közfeladatait, áll a
hivatal szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében. (közl)
Modernizálják a kormányablakokat. Ennek köszönhetően még több
ügyet lehet majd elintézni egy helyen. Ez érinti a Tolna megyei
kirendeltségeket is. Ám a fejlesztéshez szükség van egy kis leállásra is.
Éppen ezért hétfőn a Szekszárdon, az Augusz Imre utca 7 szám alatt
található kormányablakban szünetel az ügyfélfogadás. Június 9-én pedig
a Tamásiban a Szabadság út 54 szám alatti kormányablakban lesz
ügyfélfogadási szünnap. (közl)
A városatyák szerint rendben volt tavaly Szekszárd költségvetése.
Legalábbis döntésükkel elfogadták a 2014-es büdzsé végrehajtásáról
szóló rendeletet tervezetet. A közgyűlés napirendjére került a
kedvtelésből tartott állatokról szóló rendelet is. Egy törvénymódosítás
következtében ugyanis erről is a helyi önkormányzatoknak kell
rendelkezniük. A tervezetnek ez volt az első fordulós tárgyalása, a
végleges változat kialakítása előtt a hivatal várja a további
kiegészítéseket, javaslatokat. Két oktatási intézmény vezetői pályázatát
véleményezte a megyeszékhely önkormányzata. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ szekszárdi tankerülete két helyi iskola
esetében írt ki vezetői pályázatot, áll a teol.hu tudósításában. A testület
egyhangúlag úgy határozott, hogy támogatja dr. Buri Antalné megbízását
az I. Béla gimnázium kollégiumának intézmény-vezetői posztjára.
Ugyancsak támogatja a közgyűlés Ágostonné Béres Kornéliának a

Garay általános iskola Liszt Ferenc zeneiskolájának tagintézményvezetői megbízatását. (teol.hu)
Tűzoltóverseny kezdődött ma délután a Szekszárdi Sportpályán. A
lánglovagok különféle fizikai, erőnléti feladatokban mérik össze
tudásukat, melyeket váltóban teljesítenek. A feladatokról, és a további
programokról Boros Brigitta a Tolna megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője tájékoztat. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális Híreit hallja, további információink!
Tűzoltó laktanya látogatásra indulhatnak a gyerekek vasárnap. Boros
Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
elmondta, hogy a tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva szervezik meg
ismét a katasztrófavédelmi gyermeknapot, melynek során a családok
bepillanthatnak a lánglovagok mindennapjaiba. Az érdeklődőket 10 és 16
óra között várják. Ez idő alatt testközelből megismerkedhetnek a tűzoltók
és a tűzoltóautók speciális felszereléseivel, sőt több próbariasztás is
lesz, így annak is szemtanúi lehetnek, milyen az, amikor a riasztást
követően a tűzoltók pillanatok alatt magukra kapják a bevetési ruhájukat,
és két percen belül a szerekkel elhagyják a laktanyát. (teol.hu)
A hétvégén rendezik meg az Alisca Bau. 41. Gemenc Nagydíjat. A
kerékpáros versenyre több ország sportolói neveztek. Az esemény miatt
Szekszárdon több helyen kell útlezárásra számítani. Többek között erről
is beszél Steig Gábor szervező. - INTERJÚ!!!
Képzőművészeti kiállítással nyitott a felújított bölcskei kastély. Paksi
festők munkáit láthatja a nagyközönség. A településhez tartozó Szent
András
pusztán
található
Szakách-kastélyt
tulajdonosai
az
örökségvédelmi hatósággal együttműködve újították fel. A klasszicista
stílusú kastélyt és a területén lévő kápolnát a 19. század elején a Nagy
család építette, majd 1949-ig a Szakách család tulajdonában volt. A
jelenlegi tulajdonos a magyar állam és az európai unió 400 millió forintos
támogatásával szerezte vissza az épület régi fényét. Itt többek mellett
pezsgő pincészetet is kialakítottak. A manufaktúrában organikus, magas
minőségű pezsgőt állítanak elő. A kastélyhoz tartozó 7 hektáros birtokon
biodinamikus módon termesztenek zöldségeket és gyümölcsöt. (mti.hu)
Végül az időjárásról: Egészen kellemes idő lesz a hétvégén. Sokat süt
majd a nap, és viszonylag kevés lesz a felhő az égen, a szél is gyenge
marad, és csapadék sem várható. A csúcsértékek Szekszárdon holnap
26, míg vasárnap 27 fok körül alakulnak.

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

