01.19 – kedd 15.00
Távozik posztjáról Paks alpolgármestere
Átalakult Dombóváron a szociális ellátás rendszere
Jól működik a Gyulaji szociális szövetkezet
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. január 19-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Távozik paksi alpolgármesteri posztjáról Tell Edit. A szakember a
Csengey Dénes Kulturális Központ szakmai igazgatói helyét foglalja el,
mely összeférhetetlen a politikusi állással. Feltehetően a képviselőséggel
sem összeegyeztethető az intézményvezetői poszt, ezért valószínűleg
erről is le kell mondania a város alpolgármesterének, és időközi
választásokat írnak majd ki a hetes körzetben. Mindezt Süli János, Paks
polgármestere jelentette be. (teol.hu)
Három éven át több mint 700 millió forintot fordított belterületi útjai
felújítására a Dunaföldvári önkormányzat. Beszámoló Horváth Zsolt
polgármestertől. - INTERJÚ!!!
A tagönkormányzatok kiválása miatt az elmúlt év végén megszűnt a
Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás. Így az általa fenntartott
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ is
semmivé lett. Szabó Lóránd a város polgármestere elmondta, hogy
január elsejétől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
településeken – Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong – a
családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, valamint a
dombóvári járáshoz tartozó településeken a család- és gyermekjóléti
központ feladatait a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény útján látják el.
Szakmailag pedig önálló intézményegységként Családsegítő és
Gyermekjóléti Központot hoztak létre és működtetnek az intézményen
belül. A polgármester szerint a most kialakult rendszerben jobban tudnak
koncentrálni az ellátottakra. (teol.hu)
Tegnap este családi meseestet tartottak az Illyés Gyula Megyei
Könyvtárban. Részletek Liebhauser János, intézményvezetőtől. INTERJÚ!!!

Egyre ismertebbé válik a Jovánczai Hétpecsétes, vagyis a gyulaji
Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet saját márkájú hústerméke. A
településen tavasszal adták át a húsüzemet, és a hozzátartozó
húsboltot, decemberben pedig Pécsen is saját bolttal jelentkeztek –
mondta el Dr. Németh Nándor, a szövetkezet igazgatóságának tagja a
teol.hu-nak nyilatkozva. Mindez a település fejlesztési programjának
része, melynek egyik fontos eleme a helyi gazdaság élénkítése. Ebbe is
egyre nagyobb mértékben akarják bevonni az ott élő családokat. A
közfoglalkoztatás mezőgazdasági programjában 18 hektáron dolgoznak.
A zöldségtermesztésen kívül megjelent a gyógynövény-termesztés, a
takarmánytermesztés és 2014-ben bodzát is telepítettek. A földművelés
mellett kiemelt jelentőséggel bír az állattartás, amelynek célja, hogy
minőségi alapanyagokkal lássák el az önkormányzat és a Máltai
Szeretetszolgálat által életre hívott szociális szövetkezetet. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Jönnek, mennek a felhők. Továbbra is lesznek
napsütéses időszakok, de jöhet futó hózápor is. A hideg viszont marad.
Pakson a hajnali -7 fokról +2 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

