01.08 – péntek 15.00
Perre megy a KILK-el Dombóvár
Folytatódik az uniós egyeztetés a paksi bővítésről
Ingyenesen tanulhatnak úszni ovisok Dombóváron
Csapadékos az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. január 8-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Beperli a KLIK-et a Dombóvári önkormányzat. A város szerint ugyanis az
állami iskolafenntartó nem fordít elegendő pénzt a település
intézményeinek karbantartására, így azok állaga gyorsan romlik.
Dombóváron 2013-ban hét, önkormányzati tulajdonú tanintézményt vett
át működtetésre a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ. Ezekre az
általános- és középiskolákra a város a korábbi évtizedben milliárdokat
fordított, alapvetően uniós forrásból. Azóta viszont az állami fenntartó
szinte semmit nem költött az iskolaépületek karbantartására, azok állaga
sokat romlott, állítja Szabó Loránd polgármester. A város havonta
csaknem 15 millió forintot utal az államnak iskolái karbantartására és
üzemeltetésére. Ennek ellenére megtörtént az is, hogy egy
ereszcsatorna tisztításának elmulasztása miatt beázott négy tanterem és
egy igazgatói iroda – több mint egymillió forint volt a kár, miközben a
tisztítás csak 70-80 ezer forintba került volna. Most perre megy a város.
(24.hu)
Másfél kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök egy
szekszárdi lakásban. A nyomozók egy 29 éves férfit – vittek el a
helyszínről. A drogot a rendőrök lefoglalták és továbbítják egy
szakértőnek. A fiatalember ellen pedig eljárás indult, kábítószer birtoklás
vétsége miatt – derült ki a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
tájékoztatójából. (24.hu)
Egy év elteltével januártól ismét változtak a KRESZ-vizsgaszabályok.
További információk Bucher Józseftől a BUBÓ BT iskolavezetőjétől. INTERJÚ!!!
Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a paksi bővítés állami
támogatása ügyében indított vizsgálat miatt a magyar kormánynak írt
levelet – írta a nol.hu. A levél szerint, melyben számos kitakart sor van, a

szerződésekben kötbér is szerepel, ez az információ eddig nem volt
ismert. A szövegben az is ott van, hogy a 12,5 milliárd euróra becsült
költségek túllépése esetén a magyar állam fizeti a pótlólagos kiadásokat.
Az EB az átadott anyagok alapján nem látta bizonyítottnak a projekt
kormányálláspont
szerinti
6,5–9,5
százalékos
adózás
utáni
megtérülését. Ennek értelmében az Európai Bizottság akár el is tilthatja
a magyar kormányt a paksi bővítés támogatásától. A testület versenyjogi
biztosa levelet is írt a magyar kormánynak, mely szerint az állami
támogatás indokolatlan és nem egyeztethető össze az uniós joggal.
(klubrádió – metropol)
Térítésmentes úszótanfolyammal támogatja a Dombóvári Úszó
Egyesület a helyi nagycsoportos óvódásokat. Az erről szóló szerződést
már alá is írta az egyesület, az önkormányzat valamint a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője. Ennek értelmében 805 ezer
forint vissza nem térítendő támogatást ad a szervezet a kicsik
úszásoktatására. Az érintett korcsoportból 161 gyerek jelentkezett a tíz
alkalmas úszótanfolyamra az önkormányzati fenntartású ovikból.
(teol.hu)
Tegnap emlékeztek meg Bonyhádon Wass Albertről. Az író születésének
108. évfordulóján a mese- és versillusztrációs pályázat résztvevőinek a
Vérszerződés című monda vagy a Tavak könyve Első meséje
mozgathatta meg a fantáziáját. Részletek Szabó Lászlótól, a Wass
Albert Törzsasztal alapító tagjától. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Bár még most többfelé derült az ég, de jönnek
felhők, amelyek csapadékossá teszik a hétvégét. Lehet eső, havas eső
is. Kölesden szombaton a hajnali +2 fokról +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

