2015. június 7. vasárnap
Korlátozó látogatási rend Szekszárdon
Gyümölcsész Műhely Nagyszékelyen
Megkezdődnek a Bátaszéki Kormányablak építési munkálatai
Folytatódik a napos, meleg idő
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok. Június 7-én, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Társaság a Szabadságjogokért „Gyerekkel vagyok” c. kampánya
keretében egyedülálló felmérést végzett a magyarországi egészségügyi
intézmények körében. A TASZ felmérésén tízből hat pontot, közepes
eredményt ért el a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórház. A
felmérésről Bence Ritát a TASZ betegjogi programvezetőjét kérdeztük. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A Göcsej Természetvédelmi Alapítvány "Gyümölcsészháló" programja
idén márciustól kezdve 13 hónapon át zajlik, célja egy olyan szakmai
rendszer kiépítése és későbbi működtetése, amelyben elsődleges a
hagyományos értékek, gyümölcsfajták és gazdálkodói szemlélet
mentése; olyan együttműködő civil hálózat létrehozása, amely képes
kezelni a környezetgazdálkodási kihívásokat. A projekt során többek
között oltónapok, magbörzék, gyümölcsészeti oktató és ismeretterjesztő
anyagok létrehozása, valamint a gyümölcsészetet széles körben
megismertető vándorkiállítás anyagának összeállítása is megvalósul. A
hat megyét érintő civil projektben Tolna megye is komoly szerepet kap a
Nagyszékelyi KÖRTE szervezet által, mivel 2015. június 8. - 9. között ott
kerül megrendezésre az első Gyümölcsész műhely.
A Wosinsky Mór Megyei Múzium is csatlakozott a Szekszárd és Térsége
Turisztikai Egyesülethez, hogy ezt miért tartották fontosnak, arról Ódor
János a múzeum igazgatója beszélt rádiónknak. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
A kormányablakok, mint integrált ügyfélszolgálati irodák kialakításával,
az egyablakos ügyintézési rendszer bevezetésével a kormány azt

kívánja elérni, hogy a közigazgatás által nyújtott szolgáltatásokat az
állampolgárok a lehető legegyszerűbb módon érjék el, az ügyintézés
menete egyszerű, gyors és hatékony legyen. Tolna megyében jelenleg
öt kormányablak fogadja a megye lakóit, és a közeljövőben már
Bátaszék és környéke is bekapcsolódhat az új típusú közigazgatás
vérkeringésébe, ugyanis 2015. szeptemberétől integrált ügyfélszolgálati
iroda, azaz kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. A Bátaszéki
Kormányablak a Szabadság u. 4. szám alatt található okmányiroda
épületében kerül kialakításra, ezért ott 2015. június 10. napjától 2015.
szeptemberéig az ügyfélfogadás szünetel. Az ügyfelek ügyeiket részben
Szekszárdon, részben Bátaszéken új helyen intézhetik.
Térségünk időjárásáról: Hétfőn folytatódik a napos, meleg idő. Zápor,
zivatar elvétve kialakulhat. A hajnali 14-17 fokról napközben 28- 31 fok
körüli hőmérsékletre számíthatunk.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

