12.21. – péntek 15.00
Tovább javítanák Tolna megye foglalkoztatási mutatóit
Tűzifát kapnak a rászoruló családok Szekszárdon
Megújult egészségügyi intézmény Kisdorogon
Felmelegedés jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 21-én,
pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egy nagyszabású program segítségével javítanának a térség
foglalkoztatási mutatóin. Az „Együtt a munkavállalásért Tolna megyében”
című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén
kaphatnak segítséget a munkaerőpiacról tartósan távol lévő álláskereső,
illetve inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a
munka világába. A program a Tolna Megyei Kormányhivatallal
együttműködésben valósul meg, mintegy 180 millió forintból. Az érintett
személyek
a
megye
minden
járásában
hozzáférhetnek
a
szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci
visszatérésüket minél hatékonyabban segíthessék elő a szolgáltató
szervezetek. A projektbe közel 2500 fő bevonását tervezik 2020.
augusztus 30-ig. (kadarka.net)
181 rászoruló család számára szállítanak ki tűzifát az önkormányzat
jóvoltából Szekszárdon. A város a szociális rendeletben megszabottnak
megfelelően biztosítja a tűzifát azon rászoruló családok részére, akik
szeptember végéig jelezték igényüket az önkormányzatnál – mondta el
Ács Rezső polgármester. Családonként 15 mázsa tűzifát biztosítanak,
így összesen mintegy 300 tonna tűzifával segítik a rászorulókat. A
mintegy 12 millió forintos költséget a város költségvetéséből fizetik ki.
Mint arról Ács Rezső tájékoztatott, a családok 80 százaléka már
megkapta az igényelt tűzifát, a fennmaradó családok számára pedig
legkésőbb január elejéig kiszállítják azt. (kadarka.net)
Derűssé tették a beteg gyerekek karácsonyát Paks2 dolgozói, mivel A
Tolna megyei Balassa János kórház gyerekosztályának gyűjtöttek
ajándékokat. Az átadásról Dr Németh Csaba a Balassa János kórház
főigazgatója mesél Önnek. – INTERJÚ!!!
A jövő évben is támogatja a város a tolnai családi bölcsődéket, az eddigi
gyakorlatnak megfelelően – döntött a tolnai képviselő-testület, melyről a

teol.hu tudósít. Tavaly vezették be azt a konstrukciót, hogy – a családi
bölcsődéket üzemeltető civil szervezetekkel kötött keretmegállapodás
alapján – az intézmények helyett az érintett családok kapják a városi
támogatást. Ez gyermekenként napi ezer forint, igazolt távollét esetén
500 forint. Az állami normatívát a családi bölcsődék igénylik és
használják fel. Ez a rendszer bevált, a szülők is elégedettek a
szolgáltatással. A városban a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár
Egyesület működtet összesen három családi bölcsődét, összesen
tizenkilenc férőhellyel. A város által nyújtott támogatás évi mintegy 4,1
millió forint. (teol)
Hivatalosan is átadták az okt31.-én befejezett valamivel több,mint egy
km hosszú kerékpárutat Alsónyék és Bátaszék között. További részletek
Dr Bozsolik Róbert Bátaszék polgármesterétől. – INTERJÚ!!!
Megújult egészségügyi intézmény szolgálja a kisdorogiakat. A
kadarka.net cikke szerint közel 29 millió forintot nyert a település
komplex egészségügyi fejlesztésre a TOP pályázati felhívás keretében.
A korszerűsítés keretében többek között akadálymentesítettek, épületet
szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, és új eszközöket szereztek be a
háziorvosi illetve védőnői rendeléshez. Az egészségügyi szolgálat
helyiségének kialakításán túl szolgálati lakást is építettek. Az
akadálymentesítéshez kapcsolódóan egy külön rámpás parkolóhely
épült. Megújult a fűtési rendszer, valamint a víz, szennyvíz és
villanyvezetékek, és az épületet újra szigetelték, új tetőt és nyílászárókat
is kapott. (kadarka.net)
Végül az időjárásról: Azt ígérik, hogy felemelegedés jön, bár ennek
ellenére marad a borongós, felhős, párás idő. Néhol ónos eső eshet.
Szekszárdon a hajnali +2 fokról +8 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

