június 25 – szerda 15.00
Még nagyobb közfoglalkoztatási program Bátaszéken
Gumigyár települhet Dombóvárra
Bővült a Tolna megyei értéktár
Az esők után visszatér a nyár
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. június 25-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Bővíti közfoglalkoztatási programját Bátaszék. Június 10-től július 30-ig
harminc embernek tudnak munkát adni. Az érintettek a már megszokott
feladatokat végzik el: tisztítják a csapadékvíz-elvezetőket, árkokat, részt
vesznek a közutak karbantartásában, és a parlagfű irtásban. Vannak
akik betegápoló és konyhai kisegítői végzettséget szereztek, ők így az
idősek klubjában és a konyhán dolgozhatnak. Lehetőség nyílt arra, hogy
a magasabb végzettséggel bíró álláskeresők a könyvtárban, a
művelődési házban, illetve a református egyház nyári táborában
segítsenek. A programhoz több mint négymillió forintos támogatást kap
az önkormányzat, ezt egészítik ki az idei költségvetés általános
keretének terhére 720 ezer forinttal – ríja a Teol.hu. (teol.hu)
Óriás gyár települhet Dombóvárra. Egyes hírek szerint ugyanis itt húzná
fel Magyarországi egységét az indiai Apollo Tyres. A gumigyár európai
üzemének hazánkba telepítéséről már 2008 óta beszélnek. Akkor
Gyöngyös került szóba, de a lakosság tiltakozott ez ellen. Most ismét
napirendre került a fejlesztés. A Figyelő című gazdasági hetilap szerint a
befektető már tárgyal a kormányzattal arról, milyen anyagi támogatást és
egyéb kedvezményeket kap a mintegy 1500 új munkahelyet teremtő,
nagyjából 150 milliárd forintos beruházásért cserébe. (teol.hu)
Felújítják a szekszárdi Balassa János megyei kórházat. A program
folyamatos. Az év elején már átadtak egy új, 3 szintes szárnyat,
diagnosztikai blokkal. Ezzel 93 betegágy létesült. Több mint százféle
orvosi műszer és berendezés került az intézménybe, közöttük három
röntgen- és négy ultrahang-készülék, illetve egy MRI-berendezés, amely
azért különös jelentőségű, mert eddig ilyen készülék nem volt a
megyében. Ide költözik a kardiológia és az ideggyógyászat. Kialakították
a Központi Intenzív Osztályt is. A szakrendelések átköltöztetése még
most is tart. (teol.hu)

Új, megszépült művelődési házat kapott Regöly. A falu polgármestere,
Kövér István beszél a munkálatokról, és a fejlesztésről. - INTERJÚ!!!
Ön a rádió Antritt regionális híreit hallja! További információink!
Bővül a megye értéktára. A Tolna Városi bizottság javaslatára az épített
környezet kategóriában a tolnai korábbi selyemgyár épületét és a HoltDuna part értékeit, a kulturális örökség kategóriában a tolnai selyemgyári
emlékszoba védett ipartörténeti gyűjteményt felvette a Tolna Megyei
Értéktárba. A testület ezen felül javasolta, hogy ezeket vegyék majd be a
Magyar értéktárba is. (teol.hu)
Önerőből, külső segítség nélkül újítja fel útjait Bátaszék. Ez az
önkormányzati tulajdonú és kezelésű szakaszokat érinti. Ám a Lajvér
utcai rész felújítását elhalasztják, ahhoz további 13 millió forintra lenne
szükség. A képviselőtestület döntése értelmében az Arany János utca
Pacsirta utcától a Parksétányig terjedő szakaszát, valamint a Parksétány
utca Arany János utcától a Bezerédj utcáig terjedő szakaszát felújíttatják
a költségvetés tartalékkeretének terhére. (teol.hu)
A Vietnámi Nemzeti Bank és az ottani Takarékbank képviselői látogattak
Bonyhádra, a Hungária Takarékba. A cél a tapasztalatgyűjtés a
magyarországi szövetkezetek működéséről. A részleteket Brauer
Jánostól, a bonyhádi Hungária Takarék elnök-ügyvezető igazgatójától
hallhatja. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: A rengeteg eső után, ha minden igaz kellemesebb
idő jön. Még maradnak a felhők, és a csapadékos idő, de nem lesz már
annyira durva. Lassacskán elkezd felszakadozni a felhőzet, és a nap is
előbukkanhat. Mindezek mellett azért a szél még viharossá fokozódhat.
A reggeli 13 fok után Magyarkeszin 23 fokos csúcs várható.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

