08.29 – péntek 15.00
Van olyan suli, ahol 10 millió forintos szülői adományból újítottak
fel a nyáron
Megalakult a választási bizottság Szekszárdon
Megújult Medina központja
Kellemes nyári idő lesz a hétvégén

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. augusztus 29-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Csak a legszükségesebb iskola felújításokra volt idén pénz a
tanévkezdés előtt. A szekszárdi járás 17 települése közül 14-ben
működik iskola. Ez 60 épületet jelent. A legtöbbet energetikai
szempontból kellene rendbe hozni – tudósít a teol.hu. Régiek a kazánok,
a vezérlő automaták, a nyílászárók, és van ahol a hőszigetelés is
hiányzik. Néhány intézményben ezt már megcsinálták, de ott meg a
vizesblokkokat kellene megújítani. A Kelelsberg Intézményfenntartó
pályázati pénzekben reménykedik. Ezek azonban nem befolyásolják a
tanítást. Az ennél nagyobb gondok javítására van pénz. Egy
érintésvédelmi felülvizsgálat során több, nemcsak a szekszárdi
tankerülethez tartozó intézményben is szükségessé vált a villamos
vezetékek felújítása. Ilyen például a zomba-paradicsompusztai
gyógypedagógiai tagintézmény, ahol emellett még a tetőjavítást is
mielőbb el kell végezni. A paksi tankerületben is van érintésvédelmi
munka, Györkönyben, Nagydorogon, Dunaszentgyörgyön. A németkéri
iskolában pedig a fűtési rendszert kell javítani. Ezen feladatok elvégzése
a megyében összesen mintegy hatmillió forintba kerül. Külön kategória
az Illyés Gyula Gyakorló Iskola, amelynek fenntartója a Pécsi
Tudományegyetem. Ráadásul az egyik szülő 10 millió forint értékű
adományának hála itt a 3 szintes épületben a vizesblokkokat meg tudták
újítani. A tornateremben két új zuhanyzót alakítottak ki, az viszont az 50
kerékpártároló létesítésére elnyert 10 milliós pályázat részeként valósult
meg, olvasható a teol.hu-n. (teol.hu)
Nagy buli lesz ma a szekszárdi Energia Játszó Parkban. 18 órától
ugyanis itt lesz az Epszilon Friday programsorozat Zárórendezvénye. A
HÉT közösség azaz a Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület
szervezésében a csemetéknek kedveznek rajzos ügyességi
feladatokkal, de lesz érzékszervek játéka és futóverseny is. A

talpalávalót a Csurgó zenekar adja. Az eseményről bővebben Tolácziné
Varga Zsuzsanna a szekszárdi Gyermekjóléti Központ vezetője számol
be. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja! További információink.
Megalakult a helyi választási bizottság Szekszárdon. Ezek a testületek a
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei,
amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság
érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása. A testületnek három tagja és két póttagja van. Őket az
önkormányzat rendkívüli ülésén választották meg. A helyhatósági
választást október 12-ére írta ki a köztársasági elnök. (teol.hu)
Megújult Medina központja. Két évvel ezelőtt a rekonctrukció a
tűzoltószertár és a tejcsarnok rendbetételével kezdődött. Az átalakítás
egyik része volt a malomépület, az óvoda és a községháza
fűtéskorszerűsítése, a kazánprogramnak köszönhetően. Mindhárom
helyen biokazánra cserélték a gázfűtést. Ezt követte a polgármesteri
hivatal felújítása, nyílászáróinak cseréje, az épület külső szigetelése. A
községháza előtti terület térburkolatot kapott, növényeket ültettek, új
buszmegállót alakítottak ki. A kivitelezés nagyjából két hónapig tartott. A
150 éves óvoda állagmegóvása is elkezdődött, és folytatódik. Csakúgy,
mint az iskola és a könyvtár esetében, külső tatarozás következik. Parkot
alakítottak ki az eddigi szemétlerakó helyén, és az új játszótér a kicsik
kedvence lett. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Kellemes, igazi nyári hétvége vár Önre. Érdemes
az idő java részét a szabadban tölteni, pláne, hogy az iskolakezdés előtt
most lehet még egy jót lazulni a gyerekekkel. Nagyon sokat süt majd
nap, bár vasárnap érkezhet egy kis ború. Igazán nyárias lesz a
hőmérséklet, főleg holnap és holnapután. Ma még Izményben 24 fok
körül alakul a csúcs, de holnap már 27, aztán 28 fok várható.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

