04.01 – szerda 15.00
Akár 3 milliárdot is tud költeni Tolna megye a turizmusra a
következő időszakban
Régi áron adják Bátaszéken a szociális alapszolgáltatásokat
Őcsény megszerezte a repteret
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. április 1-én, szerdán
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A turizmus fejlesztésének lehetőségeiről tartottak konferenciát a Pörbölyi
Ökoturisztikai Központban, a Szekszárd és Térsége Turisztikai
Egyesület szervezésében.Naszvadi Balázs, a Tolna Megyei
Önkormányzat Területfejlesztési Osztályának vezetője elmondta, hogy a
2014 és 2020 közötti ciklusban a megyei önkormányzat várhatóan 2,5-3
milliárd forintos forrást tud biztosítani erre a célra.Rendelkezésre áll még
emellett a Gazdasági és Innovációs Operatív Program, amely a nagyobb
léptékű beruházásokhoz nyújthat támogatást, valamint a Vidékfejlesztési
Program. Ezeken felül kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel egyéb
forrásokra is lehet pályázni – áll a teol.hu tudósításában. (teol.hu)
Nem változtat a szociális alapszolgáltatások díjain Bátaszék. Egy
jogszabályváltozás lehetővé tenné, hogy az ilyen költségeket teljes
egészében áthárítsák az igénybe vevőkre. Ám mivel ezek a
szolgáltatások a leghátrányosabb helyzetűeken segítenek, így ezt nem
teszik meg. Összehasonlításul: az étkeztetés díja az új jogszabály
szerint naponta 880 forint is lehetne személyenként, ezzel szemben 530
forint volt és marad is. A nappali ellátásért, ami gyakorlatilag az idősek
klubjában való tartózkodást jelenti, étkezéssel 1440 forintot is lehetne
kérni, de Bátaszéken ez térítésmentes. (teol.hu)
Már teljes egészében Őcsényé a helyi reptér. Hosszú pereskedés után
került át az önkormányzat tulajdonába a 163 hektáros terület, a
főéüplettel és a hangárral. Megvásárolták a 11 faházat is, ezekért 30
millió forintot fizettek. Június végére a repülőklub tulajdonában lévő
másik hangár és két faház kivételével az önkormányzaté lesz az egész
objektum.A repülőtérre majd költeni is kell, rendbe teszik az
infrastruktúrát, de bevételre is számítanak. Kisrepülők, vitorlázó gépek,
hőlégballonosok, siklóernyősök, sárkányrepülők vehetik igénybe. Június

8-ától 15-ig itt rendezik meg a vitorlázórepülők Európa-bajnokságát. Már
sokan érdeklődnek Norvégiából, Svédországból, Németországból,
Franciaországból, de még Japánból is. (teol.hu)
Keresztek és kápolnák Szekszárdon a címe annak a kötetnek, melyet
ma mutattak be az olvasóknak. A kiadványról az egyik szerző, Dr.
Gesztesi Enikő beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Nagy, de megvalósítható tervekkel állt elő Bölcske önkormányzata. A sor
elején egy bekötő út megépítése áll, ami a hatos úttal kötné össze a
települést András-pusztánál. Ez több helyi vállalkozásnak is nagyon
hasznos lenne, valamint az ott élők munkavállalási lehetőségeit is
növelné a gyors csatlakozási lehetőség a 6-os úthoz. A polgármester a
felújított Szent András kastély miatt számít a turisták megjelenésére is. A
költségvetésben már szereplő beruházások között van az
egészségcentrum felújítása. Itt kapott helyet a gyermekorvos, a védőnő,
a gyermekjóléti szolgálat, az alagsorában pedig baba-mama klub és
konditerem működik. Erre még az előző érában nyújtottak be támogatási
igényt, május végére várják az eredményt. Egy új mozigép vásárlására
viszont már meg is van a pályázati és önkormányzati forrás, az előbbi
10, az utóbbi 3 millió forint. Ebből digitálisra cserélik a megyeszerte
páratlan mozi analóg gépét. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Továbbra is gyakran előfordulhat eső, zápor, a
magasabban fekvő térségekben havazás is lehet. A szél még mindig
erős, sőt viharossá fokozódhat. Tolnán a hajnali 3 fok után 13 fokig
melegedhet a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

