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A legvirágosabb portáért járó díjat vehették át
Mezőgazdasági összeírás indul hétfőn
Felelősséggel az atomerőmű falain túl

Kellemes napot kívánok! 2013. november 23-án, szombaton 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:

A legvirágosabb portáért járó díjat vehették át
Díjat kaptak csütörtökön este a legvirágosabb szekszárdi porták.- írja a
Tolnai Népújság
Az év családi háza kategóriában Tancsáné Ágh Piroska kertje bizonyult a
legszebbnek, Az év tanyája Kelemen László Jánosé lett, Az év erkélye
címet Bálint Margit, Az év intézménye kitüntetés a Wunderland óvodát
illette, Az év cégének a Heimann Borászatot, Az év társasházának pedig a
Wosinsky lakótelep 33. számú házat, illetve környékét választotta az öt
tagú zsűri.
Különdíjat is osztottak minden kategóriában, és emellett közel hatvanan
tehetik ki a városban a „Tiszta, rendezett, virágos porta” táblát. Simon
Attiláné, a Wunderland óvoda vezetője elmondta, kellemes meglepetésként
érte a díj, de már a nevezés is, ugyanis nem az intézmény javasolta magát
a kitüntető címre. Valószínű, hogy az egyik szülő találta érdemesnek az
óvodát a díjra.
Bart Kristóf, a Szalon Büfé üzemeltetője, az egyik tábla birtokosa örül, hogy
fáradozásai célt értek, egyébiránt egynyári virágokkal igyekezett feldobni a
büfé környékét. Gulácsi Zoltánné pedig saját bevallása szerint egész
arborétumot nevel az erkélyén. Futó muskátli, hópehely, két fajta
szőlővirág, hibiszkusz, rózsa, rozmaring és még sok más növény díszíti a
néhány négyzetmétert.
Bodó Katalin, a Szépítsük együtt Szekszárdot! program felelőse a Babits
Mihály Kulturális Központban tartott ünnepségen elmondta, ez a negyedik
ilyen alkalom, és ismertette a díjazottakat az önkéntesek idei városszépítő
akcióival. Ács Rezső, Szekszárd alpolgármestere köszöntőjében arról

beszélt, hogy maga a program széles spektrumon mozog, és abban a
szerencsés helyzetben van a város, hogy az önkormányzat és a civil szféra
egymásra talált benne. A virágos porta pályázatra évről évre egyre többen
jelentkeznek, idén közel százan pályáztak.
Mezőgazdasági összeírás indul hétfőn
Mezőgazdasági összeírás kezdődik a megyében november 25-én, hétfőn,
az adatgyűjtés mikéntjéről, fontosságáról és a megkérdezendők köréről is
tájékoztatta a Rádió Antrittot Nagyné Jelkovics Ilona a Központi Statisztikai
Hivatal Pécsi Főosztály szekszárdi osztályának szakmai tanácsadója. INTERJÚ!!!

Felelősséggel az atomerőmű falain túl
Látványos, és az itt élők számára rendkívül hasznos eredményei vannak az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és Szekszárd város elmúlt évekbeli
együttműködésének. Hamvas István, az atomerőmű vezérigazgatója,
valamint Horváth István polgármester és Ács Rezső alpolgármester
közösen tartott városbejárást a tolnai megyeszékhelyen, ahol számba
vették a közös munka eredményeit. Az atomerőműnek is sok kiváló
szakembert adó várossal való partnerségnek köszönhetően egészségügyi,
kulturális és közösségi beruházások valósulhattak meg, de közműfejlesztésekre is sor került, amelynek köszönhetően a megyeszékhely és
szűkebb vonzáskörzetének fejlődése dinamikusan halad. A város
közvetlenül mintegy 200 millió forintnyi támogatáshoz jutott az elmúlt öt
évben, de sok százmillió forintban részesültek az itt működő civil
szervezetek is az atomerőmű közbenjárásával, amelyekből ezeket a
fejlesztéseket megvalósíthatták és a várost a régió egyik szellemi, kulturális
központjává emelhették.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től érkező közvetlen támogatásokból több
mint 400 szekszárdi szervezet részesült az elmúlt öt évben. Az erőmű által
létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnak köszönhetően
pedig olyan beruházásokat tudott finanszírozni a város, mint a Balassa
János Kórház eszközparkjának frissítése egy új CT berendezéssel, a
regionális radiológiai ellátás fejlesztése, a központi laboratórium felújítása,
de jutott pénz az Agóra közösségi központ létrehozására, a város
játszótereinek megújítására és a szennyvízhálózat korszerűsítésére is.

Zajlanak a kertészeti munkák Pakson
Paks zöldterületei felkészülten várják a téli időszakot. Az őszi kertészeti
munkálatok már a végéhez közelednek Paks közterületein. Idén a
legnagyobb feladat a fáknak és a cserjéknek a pótlása. Az erre szánt keret
összeg nagyjából 4,5 millió forint, amit Paks Város Önkormányzata biztosít.
- írja a paks.hu
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

