07.25 – péntek 15.00
Favágás a Siónál
A város a megye és a kormányhivatal is használja a Szekszárdi
Vármegyeházát
Több mint negyedmillió forint gyűlt össze a decsi ovisok
étkeztetésére
Még itt a kellemes nyár

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. július 25-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egy csomó fát vágtak ki a Siócsatorna Sióagárd és Palánk közötti
szakaszán a parton. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna
Megyei
Szakaszmérnökségének
tájékoztatása
szerint
ez
a
medertisztítás része. Erre azért van szükség, mert így biztosítható a
csatorna megfelelő vízszállító képessége. Egyben hajózóútról is van szó,
melynek bizonyos szabályoknak meg kell felelnie. Ha nem vágnák ki
ezeket a fákat, azok a nagyon magas vízszint alkalmával visszatartanák
az áradást, és nagyobb belvizet is okoznának. A frekventáltabb részeken
liget-szerűen maradnak meg facsoportok, amelyek a horgászok részére
árnyékot adhatnak, melyekre a madarak leszállhatnak, fészkelhetnek.
(teol.hu)
Közösen hasznosítja a Szekszárdi Vármegyeházát a város a megye és a
kormányhivatal. Ez ügyben egyeztetést is tartottak, mely eredményes
volt. Az üzemeltető a kormányhivatal, de a megyei önkormányzat is
használja az ingatlant, és a kialakított múzeum a város
közreműködésével jött létre. A megállapodás értelmében közösen
hasznosítják majd a történelmi múltú, szépen felújított Vármegyeházát. A
frissen kialakított kiállítást a tervek szerint augusztus végén mutatják be
a nagyközönségnek. (teol.hu)
Több mint negyedmilliót adtak össze, a decsi gyerekek ebédjére. A helyi
Karitasz ötleteként vetődött fel még a tavasszal, hogy az óvodai szünet
idejére is meg kellene oldani a rászoruló gyerekek étkeztetését. Ennek
eredményeként 270.000 forint gyűlt össze. Ebből augusztus 1-től 48
gyermek napi egyszeri ellátását tudják fedezni 20 napon át. A
részletekről Kocsis László, a Decsi Katolikus plébánia igazgatója beszél.
- INTERJÚ!!!

Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Holnap rendezik meg a bonyhádi Termálfürdőben az ,,A" kategóriás
Országos Strand-röplabda Tornát. A megmérettetésen szerzett pontok
beleszámítanak a Magyar Bajnokság eredményébe. Így a völgységi
városba látogató sportolók egyéni ranglista pontokat szerezhetnek az
országos bajnoki döntő előtt, amely augusztus 2-3. között lesz a
Margitszigeten. Vizin Balázs, a Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub
elnöke mondja el a tudnivalókat. . - INTERJÚ!!!
A megyében is lesz rendezvény a hepatitis világnapon. A szekszárdi
Balassa János megyei kórház holnap 10-től 18 óráig anonim szűrést tart
a Garay téri szökőkút mellett felállított sátorban. A cél, hogy minél több
embert világosítsanak fel a hepatitis C okozta betegségről, és
eloszlassák az ezzel kapcsolatos tévhiteket. A betegség ma már
kezelhető és közel 80 %-ban gyógyítható. Felismerését nehezíti, hogy
sokáig, akár évtizedekig sem okoz panaszokat. Ezért kell a rendszeres
szűrés. (teol.hu)
Ma este 6 órakor kezdődik a szekszárdi energiaparkban a 4. Epszilon
Friday rendezvénysorozat. Lesz állatszépségverseny, a gyerekeknek
ugrálóvárés sok játékos és ügyességi vetélkedő. A hangos meghívót
Szauer Szilárd, az Ifjúsági Unió Szekszárd egyik szervezője adja át a
Rádió Antritt hallgatóinak. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Holnap kifejezetten kellemes idő lesz, sőt. Sokat süt
majd a nap szombaton, bár lesz néhány felhő az égen, de kevés az
esély, hogy esni is fog. Ha meg igen, akkor az felfrissít. Szekszárdon a
reggeli 17 fok után 31 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

