09.02 – kedd 15.00
Kiállítások a megújult Vármegyeházán
Buszvárót avattak Tolnában
Erdei pálya várja a Paksi futókat
Marad még a ramaty idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. szeptember 2-án,
kedden 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ismét látogatható Szekszárdon a Vármegyeháza, hétvégén volt az
avató. Az intézményben 8 tárlat tekinthető meg, melyeket a Wosinsky
Mór Múzeum felügyel, valamint egy emlékszobát is megnézhetnek az
érdeklődők. A látogatók közös belépőt vehetnek ezekre a tárlatokra, de a
jeggyel megnézhető a Garay Élménypince is. (teol.hu)
Megkapta a 2029 januárjáig szóló működési engedélyt a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól az Egyesült Regionális
Önkormányzati Vízíközmű Zrt. Ez Tolna megye legnagyobb vízközmű
szolgáltatója,
mely
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ivóvízés
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alpolgármestere, a vízközmű társulás vezetője mondja el. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Buszvárót avattak Tolnában. Az építmény a 6-os út Fácánkerti elágazója
mellett található. Nagyjából 5 évvel ezelőtt sikerült elérni, hogy a buszok
megálljanak itt, hiszen a lakosság ezt kérte. Mostanra sikerült fedett
várakozót építeni. A létesítmény az út Budapest felé tartó oldalán épült
meg, mivel a tolnaiak ebbe az irányba utaznak többet busszal. Ahhoz,
hogy a másik oldalon is legyen váró, – a főúton történő gyalogos átkelés
miatt – szükség van forgalomlassító technika alkalmazására, ám ez
sokba kerül. Erre azonban még várni kell egy picit. (teol.hu)
Tesztelik a kísérleti könyveket Tolnában is. Jelentős változásokkal kell
szembenézniük az új tanévben az általános iskolában dolgozó
pedagógusoknak és az érintett diákoknak. Ugyanis 4 évfolyamon, egyes
intézményekben kísérleti tankönyvekből tanítanak. Így az elsősök és a
másodikosok, valamint az ötödikesek és a hatodikosok találkozhatnak
ezekkel a kiadványokkal. Hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, azt

Matókné Misóczki Mária, a szekszárdi Garay János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója mondja el Önnek. - INTERJÚ!!!
Átadták Pakson az erdei futópályát. A beruházás 35 millió forintba került,
és ennek köszönhetően a sport szerelmesei olyan körülmények között
hódolhatnak szenvedélyüknek, mely kíméli az ízületeiket. A futópálya az
Ürgemezőn épült meg, a strandfürdő szomszédságában. A több mint
700 méteres szakasz különleges, rugalmas gumialapú borítást kapott. A
pálya mellé két strapabíró, a rongálásnak jól ellenálló fitnesz eszközt is
telepítettek, de a közelben van Paks egyik szabadtéri fitness parkja is.
(teol.hu)
Ismét használatba vették Csikóstőttősön az Integrált Közösségi
Szolgáltató teret. Az intézményt a Pajtaszínház felújításával hozták létre.
Itt irodák kialakítása mellett méltó helyére került az Értéktár, valamint
újraszigetelték az épületet, kicserélték a nyílászárókat és a színház
tetejét. A megújult térben elsőként Szatmári Juhos László
szobrászművész alkotásait állították ki, a tárlatot Bognár Attila plébános
nyitotta meg. (teol.hu)
Megújul a tolnai és a mözsi temető ravatalozója előtti terület térburkolata.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy bár ez nem az ő tulajdonuk, de
ennek ellenére a járdaépítésre szánt keretből finanszírozzák a munkát. A
képviselő testület rendkívüli ülésén megszavazták, hogy a Tolna
Kézilabda Club kétmillió forintos támogatást kapjon, kölcsönként az év
végéig. Az összegre pályázati önerőként van szüksége a szervezetnek.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Kitartanak a felhők, és továbbra is ezek határozzák
meg az időjárást. Ráadásul még mindig nagy az esély az esőre, és arra
is, hogy megerősödjön a szél. Szakadáton a reggeli 16 fok után 27 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

