2015. december 20. vasárnap
Új főigazgató a szekszárdi kórházban
Húsz napirendi pont az év utolsó ülésén Pakson
Mi lesz veled 505-ös
Először adták át a Pétermann Jakab díjat
Hétfőn is marad a párás, ködös idő
Jó napot kívánok, Balogh Éva vagyok. December 20-án, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
2016. január 1-től Dr. Kondákor Istvánt Dr. Németh Csaba váltja a Tolna
Megyei Balassa János Kórház főigazgatói posztján. Kondákor Istvánt az
elmúlt félévről és további terveiről kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Mintegy húsz téma szerepelt az év utolsó rendes képviselő-testületi
ülésének napirendjén Pakson. Az önkormányzati bérlakások 2016. évi
lakbéreinek megállapításakor a tervezett inflációhoz közeli mértékű, 1,6
százalékos lakbéremelésről döntött a testület. A temetőkről szóló helyi
rendeletet felülvizsgálva úgy határoztak a képviselők, hogy idén sem
változtatnak a sírhelymegváltási díjak összegén. A grémium
véleményezte a város gazdálkodását biztosító, az átmeneti
költségvetésről szóló rendeletét és döntött a hétéves gazdasági program
elfogadásáról. Süli János polgármester ennek kapcsán azt mondta: a
program a prioritásokat tartalmazza minden területre kiterjedően és
évente felülvizsgálható. A papír alapú dokumentálás csökkentése és a
hatékonyságnövelés a célja egyebek mellett a CityOps néven induló
városüzemeltetési támogatórendszernek. A program működtetését
támogatta a testület, csakúgy, mint a 60 és 80 literes hulladékgyűjtő
edények ürítésének bevezetését. A testület arról is határozott, hogy az
Életfa Idősek Otthona irányításával Kávási Brigittát, a Paksi Gyógyászati
Központ főigazgatói feladatával dr. Bodnár Imrét bízza meg a következő
öt évre. A képviselő-testület a téli szünet utáni első ülését 2016. február
10-én tartja.
Sajtótájékoztatót tartott a Jobbik Magyarországért Mozgalom városi
szervezete, amelynek főtémája a még most is 505-ösként emlegetett
szakképző intézmény épületének állapota volt. Az ott elhangzottakról

Szabó Balázs, a Jobbik megyei sajtófőnöke, önkormányzati képviselő
beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
Az idei év utolsó képviselő-testületi ülését követően tartotta
hagyományos év végi polgármesteri fogadását Filóné Ferencz Ibolya. A
december 17-i rendezvényen elhangzott: az idei évtől kezdődően új
elemmel gazdagodik a program, méghozzá a Pétermann Jakab-díj
átadásával. Bonyhád Város Önkormányzata a helyi gazdaság
fejlesztése, a foglalkoztatottság javítása és a szakképzés fejlesztése
területén végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére alapította meg
2014-ben a Pétermann Jakab-díjat, amely az év vállalkozója részére
adományozható. A képviselő-testület a díj alapításával egyúttal
tisztelettel emlékezik Pétermann Jakabra, aki megalapozta Bonyhádon a
cipőipart, a gyár egyik létrehozója volt. Bonyhád Város
Önkormányzatának képviselő-testülete 2015-ben Knipl Jánost részesített
Pétermann Jakab-díjban, a helyi gazdaság fejlesztése, a
foglalkoztatottság javítása, a szakképzés fejlesztése területén végzett
kiemelkedő teljesítménye elismerésére. A Knipl Kft. több, mint három
évtizedes hagyománnyal rendelkező, családi tulajdonban lévő
vállalkozás. Alapítója Knipl János, aki az érettségi után
villamosmérnökként szerezte meg diplomáját. Főállása mellett indította
el 1980-ban saját vállalkozását. A GMK villanyszereléssel foglalkozott,
majd 1983-ban megalapította a jelenleg is működő céget, kezdetben 10
fővel. A társaság létszáma a 2000-es évekre elérte a 150-200 főt, majd
2010-től napjainkig már közel 300 embert foglalkoztató céggé fejlődött.
Knipl János Filóné Ferencz Ibolyától vehette át az elismerést, amelynek
kapcsán úgy fogalmazott: nagy megtiszteltetésként tekint a díjra, és
köszöni a város vezetésének, hogy rá gondoltak. A program
folytatásaként a 2015-ös esztendő értékelése, illetve a jövőre vonatkozó
tervek összegzésével és a Bonyhádot bemutató, új kisfilm vetítésével
zárult.
A Rádió Antritt Regionális hírei végén az időjárásról:
Erősen felhős, párás, főleg keleten és északkeleten tartósan ködös lesz
a hétfő reggel. Szekszárdon és a vételkörzetben a hajnali 2-0 fokról
napközben 4-8 fok körüli maximumokra számíthatunk.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

