Május 25 vasárnap
Jó napot kívánok, Balogh Tibor vagyok! 2014. május 25-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Borkultúra és akadálymentesítés felsőfokon
Átadták a Csengey parkolót
Véradás Tolna megyében
Bonyhádi diákok kirándultak Ópusztaszerre
Nyáron már mindenki élvezheti a szekszárdi Garay Élménypince
szolgáltatásait. A föld alatti élménykörutat kínáló pincét már a
fogyatékossággal élők is élvezhetik. Az akadálymentesítésről és
munkálatokról Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Ügyvezető igazgatója számolt be. - INTERJÚ!!!
Az időjárás miatt csúszott a Csengey központ melletti parkoló
átadása, de már használatba vették a közlekedők a lakótelep
nagy forgalmú megállóhelyét. 98 személyautó parkolhat egy
időben a felújított területen. A beruházás révén burkolatból
kiemelkedő gyalogos átvezetés segíti a közlekedést és
megoldódott a csapadékvíz-elvezetés is a Csengey melletti
parkolóban. A munkálatokra az önkormányzat adott megbízást, a
költség nettó 33 millió forint volt.
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének megyei
igazgatója Gulyás Katalin a véradás fontosságára hívta fel az
emberek figyelmét, aki azt is elmondta, hogy a következő
hetekben hol és mikor adhatnak vért a megye lakói. - INTERJÚ!!!
Egy decsi férfi tett bejelentést a rendőrségre, mivel 2014. május
22-én délben az egyik alkalmazottjuk lopni próbált tőlük. A sértett
elmondása szerint már napokkal korábban is észrevették, hogy
bizonyos összeg hiányzik az üzlet kasszájából, néhány nappal
később pedig tettenérték az elkövetőt, a bolt egyik alkalmazottját.
A helyszínre érkező rendőrök a 40 éves decsi férfit elfogták,
előállították, és kisebb értékre elkövetett lopás vétség kísérlet
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki. A férfi beismerő vallomást tett, melyben a korábbi

lopásokat is beismerte.
Pénteken a bonyhádi Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
52 tanulója és 3 kísérő pedagógusa látogatott el Ópusztaszerre a
"Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához
és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység" című
pályázat keretében. A kirándulást – amelyet az utazás előtt pár
nappal felkészítés előzött meg - az iskola jutalomként kívánta adni
az arra érdemes tanulóinak.
A jó idő, a tavasz a nagytakarítás és a virágültetés időszaka. Az
Alisca Terra Kft-nél éppen ezért május 24 és 31 között „Virágos
hetet” tartanak, amelyre várják a szelektíven hulladék gyűjtőket.
Ha ön is így gyűjti a hulladékot, nem kell mást tennie, mint a
különválogatott papír-, műanyag- és egyéb, a hulladékudvarban
leadható hulladékát összeszedni és elvinni Szekszárdon, a
Damjanich utcai hulladékudvarba, ahol a leadott hulladékért
virágot adnak cserébe.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

