04.16 – csütörtök 15.00
Rendkívüli ülést tartott Szekszárd közgyűlése
Nyáron folytatódik a Gólyavár feltárása
Egyre több a megyében a véradó, de várják az újakat
Felhők jönnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. április 16-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Rendkívüli ülést tartott Szekszárd városvezetése. Itt döntöttek arról, hogy
a Polgármesteri Hivatal valamint a Kadarka utcai óvoda energia
korszerűsítésére 13,8 millió forintot biztosít a település a felhalmozási
tartalékkeret terhére. Erre azért van szükség, mert a kivitelezés közben
pótmunkák elvégzése vált időszerűvé. Mint ismert, a pályázat
összköltsége 600 millió forint, ehhez a város mintegy 74 milliós önrészt
biztosít – emlékeztet a teol.hu. Egyhangúlag megszavazta a testület a
Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ korszerűsítéséhez
szükséges közel 36 milliós többletforrást is. A 98 millió forintból megújuló
„szálló” korszerűsítésének köszönhetően a megyében elsőként egy női
részt is kialakítanak a Mátyás király utcai épületben. Nem volt ellenvetés
a Szekszárdi Rendőrkapitányságon belül működő áldozatsegítési és
bűnmegelőzési feladatokat ellátó két munkatárs bruttó bérének
szavazásánál sem. A közgyűlés 4 hónapra 1,9 milliót biztosít a
szolgáltatásra – áll a teol.hu beszámolójában. (teol.hu)
Nyáron folytatódhatnak a régészeti kutatások a középkori dombóvári vár,
az úgynevezett Gólyavár területén. A tervek szerint júliusban és
augusztusban, hat héten keresztül végeznének ásatást a Szegedi
Tudományegyetem Régészeti Tanszékének munkatársai régész
hallgatók,
valamint
az
önkormányzat
által
biztosított
hat
közfoglalkoztatott segítségével. A város még tavaly márciusban kötött
hosszú távú együttműködési megállapodást a Szegedi Egyetemmel. Az
elmúlt év nyarán végzett kutatás során jórészt török kori leletanyag került
elő, zömmel kerámia-töredékek, de kályhacsempékre, pipákra, ólom
puskagolyókra, ágyúgolyóra is bukkantak. A leleteket a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum átvette, és hamarosan restaurálják őket. (teol.hu)

Sióparti Borversenyt rendeznek Medinán holnap. Az eseményen a
környék borászai mértethetik meg termékeiket. A rendezvényt Vén Attila,
polgármester ajánlja a figyelmébe. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Egyre több a véradó. A szerződésben vállalt 11 ezres donorszámnál
többen, 11.152-en jelentek meg az elmúlt évben a Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete által rendezett véradásokon, az úgynevezett
befejezett véradások száma azonban csak 9446 – mondta el Gulyás
Katalin megyei igazgató a szervezet éves közgyűlésén. Hozzátette, hogy
ez javulás a 2013-as adatokhoz képest, és az új véradók száma is
jobban alakult, ugyanis amíg 2013-ban 1031 első véradót köszönthettek,
addig tavaly 1458-at. A fiatalokat több módszerrel igyekeznek megnyerni
a mozgalomnak. Elsősegélynyújtó versenyeket, képzéseket szerveztek
számukra, illetve az Ifjúsági Vöröskereszt részt vett a gyűjtésekben.
b(teol.hu)
Mozgalmas szezont tudhat maga mögött az Atomerömű KSC. A
kosárcsapat vezető edzője Magyar Gergely az elmúlt időszak
eseményeit, és a terveiket veszi számba. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Az egynapos nyarat lehűlés követi. Felhők
érkeznek, és bizony esni is fog. A szél pedig megélénkülhet. Kölesden a
hajnali 13 fok után 23 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

