02.26. – kedd 15.00
Újabb szakképzés a megyei börtönben
Paks is elfogadta idei költségvetését
Sportsikerek Pozsonyban
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 26-án,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Újabb szakmaképzés indult a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben. Takács Róbert sajtóreferens a teol.hunak elmondta, hogy a
2019 februárjában kezdődött képzésben tizenhét fogvatartott kapott
lehetőséget piacképes szakképesítés megszerzésére. A festő–mázoló
szakmát tanulják 480 órában, elméleti és gyakorlati órákon egyaránt. A
bevont fogvatartottak elmondása alapján az OKJ-s képesítést adó
oktatás a visszailleszkedés egyik fontos tényezője, mely a szabadulást
követően kitörési lehetőséget jelenthet számukra. Jelenleg három
szakmaképzésben,
összesen
huszonkilenc
fogvatartott
folytat
tanulmányokat a börtönben. (teol)
Március másodikán a szekszárdi Hotel Meropsban (meropsz) szervez
fórumot a Fiatal Romák Országos Szövetségének Tolna Megyei
szervezete. A programra célja a magyarországi cigányság
élethelyzetének és a roma nemzetiségi önkormányzatiság jelenének
értékelése, a témában érintett cigány emberekkel együtt gondolkodva és
további lehetséges együttműködések kialakítása. További részletek
Sárközi János Józseftől, a Fiatal Romák Országos Szövetsége, Tolna
megyei elnökétől. – INTERJÚ!!!
Paks is elfogadta idei költségvetését. A képviselő testület döntése
értelmében a főösszeg meghaladja a 24 milliárd forintot. Szabó Péter
polgármester a Paksihirnok.hu-nak azt mondta, hogy folytatódik a hivatal
és az önkormányzati intézmények dolgozóinak, valamint az
óvodapedagógusoknak a béremelése. A költségvetés fontos része a
tartalék, amely forrást biztosít a bizottsági pályázatokra, a
részönkormányzati, a polgármesteri, az alpolgármesteri és az egyéni
képviselői keretekre, illetve az előre nem látható kiadásokra.
Beruházásokra több mint 11 milliárd forintot szánnak. A tervek között
szerepel a Duna-part rekonstrukciója, a Csengey Dénes Kulturális
Központ
kamaramozi-termének
kialakítása,
a
Vácika
utca

közművesítése, az Életfa Idősek Otthona bővítése, a városközpont
fejlesztése, és a stadion megépítéséhez kapcsolódó telekvásárlások is.
Saját forrásból támogatja az önkormányzat a dunakömlődi kerékpárút
megépítését szolgáló pályázatot,
a Protheus Holding
Zrt.
elektromobilitási programját és elektromos buszok beszerzését.
Felújításokra mintegy hárommilliárd forintot különített el az
önkormányzat. (teol)
Február 28 és március másodika között szervezik meg a Killik László Női
Magyar Kupát, a melynek a Győri Városi Egyetemi Sportcsarnok ad
otthont. A megmérettetésre címvédőként utazik az Atomerőmű KSC
Szekszárd és első körben az NKE-Csata csapatával mérkőzik meg a
nyitónapon, mondta Szabó Noémi, az Atomerőmű KSC Szekszárd
szakmai igazgatója. – INTERJÚ!!!
Február 23-24-én rendezték meg Pozsonyban a 39. Slovak Open Grand
Prix versenyt, amelyre több mint 1500 versenyző nevezett 22 országból.
A nívós megmérettetésen a Bátaszék Sportegyesület Karate
szakosztálya 8 versenyzővel képviselte magát, és a legjobb, azaz
második helyezést Steigler Bence érte el. A versenyen történteket Nagy
Ákos, a Bátaszék Sportegyesület, Karate szakosztályának vezetője
foglalja össze. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: keleten és délen zavarhatják gyakrabban felhők a
napsütést, máshol viszont sokat fog sütni a nap, csapadék nem várható.
Az északias szelet A Dunántúlon és a Tiszántúlon élénk, helyenként
erős lökések kísérhetik. Szekszárdon a hajnali 1 fokról 11 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

