12.08 – kedd 15.00
Felkészült a vészhelyzetekre a megye
Több település tervezi Tolnában a földadó bevezetését
Megújul a tolnai zeneiskola homlokzata
Még mindig szürke idő van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. december 8-án,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Jó előre felkészült minden esetleges vészhelyzetre a megye. Dr. Horváth
Kálmán kormánymegbízott, a megyei Védelmi Bizottság elnöke, és dr.
Balázs Gábor a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője,
közösen adott tájékoztatást. Elmondták, hogy ha a télen nagyobb
havazás, vagy durva ónos eső jönne, akkor gondoskodnak az adott
szervezetek a lakosság ellátásáról. Jelenleg 160 olyan befogadóhely van
a megyében, ahol a lakosság ellátása biztosított lenne. A kockázati
helyek szemléje megtörtént, közlekedési szempontból 69 rizikós pont
van a megyében, melyekre kiemelt figyelmet fordítanak. Az ezredes
hozzátette: a rendőrséggel közös kampányt folytatnak, amelynek célja a
megye közútjain a közlekedés biztonságosabbá tétele és a forgalom
zavartalanságának biztosítása. (teol.hu)
Januártól országszerte 25 önkormányzatnál már biztosan lesz földadó,
Tolnában ezt még csak tervezik a települések vezetői, áll a teol.hu
összeállításában. Szűcs Sándor, Zomba polgármestere elmondta, jól
jönne a plusz bevétel, de egyelőre nem sújtják újabb adóval a
gazdálkodókat. Nakon már foglalkoztak a földadó bevezetésével, de
csak elvi síkon, mondta Rácz Róbert polgármester. Németkéren szintén
viszonylag sok a mezőgazdasági gazdálkodó, a többségük őstermelő,
mondta Horváthné Gál Erika polgármester, aki hozzátette, 5-6 nagyobb
földterülettel rendelkező mezőgazdasági vállalkozó van. Náluk a földadó
egyelőre nem téma. Bátaszéken a soron következő testületi ülésen téma
lesz a földadó, mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester. Nem szívesen
döntenének mellette, de a jövő évre tervezett feladatok
megvalósításához plusz bevételre lesz szüksége az önkormányzatnak.
(teol.hu)
Mintegy húszmillió forintot nyert a tolnai önkormányzat a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól a tolnai zeneiskola

homlokzatának felújítására. Az önkormányzat hozzávetőleg 11 millió
forint önerőt biztosít a beruházáshoz. A kivitelező kiválasztása még nem
történt meg, a munka a jövő évi fejlesztések egyike lesz Tolnán, írja a
teol.hu. A jelenleg a zeneiskolának és a Gesztenyéskert óvodának helyet
adó patinás épületet az elmúlt években fokozatosan újította fel a város,
részben az alapítványtól elnyert pályázati forrásokból, részben saját erős
beruházások révén. Az épületben az elmúlt időszakban korszerűsítették
a fűtésrendszert, kicserélték a nyílászárókat, felújították a tetőzetet és
újjáépítették a meglazult ereszaljakat. A falak külső burkolatának
felújításával az ingatlan ismét múltjához, értékéhez méltó állapotba kerül.
(teol.hu)
Fény éve a művészetekben címmel rendezik meg Lozsányi Tamás
orgonaművész előadását a Garay Gimnázium dísztermében
csütörtökön, délután 5 órakor. Hangos meghívó Naszladi Judittól. INTERJÚ!!!
A Bartinások közül 1 versenyző már a döntőbe jutott a Felszállott a Páva
múlt pénteki adásában, most pénteken pedig egy másik táncos
próbálkozik a középdöntőben. Részletek az együttes vezetőjétől,
Matókné Kapási Júliától. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Marad a nyirkos, ködös, párás idő, kevés
napsütéssel. Sárpilisen a hajnali 4 fokról 6 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

