02.09. – szombat 15.00
Új ügyfélfogadási rend a falugazdászoknál
A közlekedőket ellenőrizték a napokban a Tolna megyei rendőrök
Nem sikerül két gyermekorvosi prakszist betölteni Pakson
Megint egyre több lesz a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 9-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már új ügyfélfogadási rendben dolgoznak a falugazdászok. A nemzteti
Agrárgazdasági kamara szerint egyes településeken nem volt indokolt a
falugazdászok állandó ügyelete, míg máshol nagyobb szükség lett volna
a munkájukra. Az átalakítás célja a hatékonység növelése volt. Tolna
megyében is sok a változás, mielőtt ügyintézni indulna a gazdálkodó
előtte érdemes a falugazdászt felhívni és vele egyeztetni időpontot.
Bátaszéken például minden héten van ügyfélfogadás, de csak hétfőn 8tól 16.30-ig kedden 13 és 16 óra között és pénteken délelőtt. Tengelicen
péntekenként van helyben a falugazdász 8 és 12 óra között, míg
Szálkán csak havi egy alkalommal szerdánként 13 és 16 óra között,
Kölesden minden második héten, keddenként délelőtt, írja a teol.hu.
(teol)
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának
munkatársai tartottak ellenőrzést a megyeszékhelyen február 6-án. A
nap folyamán Szekszárd legforgalmasabb és balesetveszélyes
útszakaszain kiemelt figyelmet fordítottak a rendőrök a legjellemzőbb
közlekedési szabálysértések elkövetőire, ismertette Komlósiné Kiss
Anett, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. – INTERJÚ!!!
Megüresedett két gyermekorvosi praxis Pakson az elmúlt évben, ám
eddig nem sikerült betölteni egyiket sem. Erről dr. Bodnár Imre, a Paksi
Gyógyászati Központ főigazgatója és Szabó Péter polgármester tartott
nemrégiben sajtótájékoztatót, melyről a teol.hu számol be. Folyamatosan
hirdetik a helyeket, a kapcsolataikat latba vetve próbálnak
gyermekorvosokat Paksra hívni, egyelőre sikertelenül. Ezért a szülők
türelmét kérik, illetve azt, hogy tehermentesítésként a 14 éven felüli
fiatalokat vigyék a felnőtt ellátásba, hiszen ott is fogadják őket. Szabó
Péter polgármester hozzátette: az önkormányzat sokat tesz azért, hogy
a városba csábítsák az orvosokat. Szolgálati lakást biztosítanak,
folyamatosan emelik a háziorvosoknak nyújtott önkormányzati

hozzájárulás mértékét, felújították a rendelőket és költenek az eszközök
beszerzésére. (teol)
Ünnepélyesen átadták február 7-én a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság új irodaépületét. A régi Mikes utcai épület szűkössé vált az
ott elhelyezett igazgatóság, a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltség
és a szekszárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság számára, mondta
Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője. – INTERJÚ!!!
Ismét megrendezik a Kultúrházak Éjjel-Nappal elnevezésű program
sorozat. Most február 15 és 17-e között, egy teljes hétvégén keresztül
várnak Önre ezek az intézmények, Tolna megyében is. A Babits Mihály
Kulturális Központban egyebek mellett lesz egész napos vetítés, zenei
aláfestéssel, Táncház minden korosztálynak, Farsangi játszóház,
foltvarrás, gyermekműsor, lehet majd mozizni és lesznek koncertek,
táncos előadások is. (közl)
Farsangi álarckiállítás nyílik február 12-én a Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának
Rákóczi utcai kampuszán. A tárlaton látható közel 30 álarcot a Tolna
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foglalkozásaik során készítették. További részletek Karácsony Dórától,
az Egyetemi kar marketing és PR referensétől. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: túlnyomóan felhős időben lesz, bár a
szerencséseknél előbújhat a nap. Számottevő csapadék nem várható. A
szél megélénkülhet. Szekszárdon a hajnali -3 fokról +6 fokig melegszik
a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

