2015. május 24. vasárnap
Folytatódik a bonyhádi Ipari Park bővítése
Május 30-ig jelentkezhetnek még „A legszebb konyhakertek” címre
Laboratóriumi Nyílt Nap a Petőfi Gimiben
Átadták az ASE örökös tagja elismerést
Kicsit javul az idő
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok. Május 24-én, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Bonyhád Város Önkormányzata, a Völgységi Ipari Park Kft. és a ShaferOesterle Hungary Kft. május 21-én aláírta a bonyhádi Ipari Park
bővítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. A rendezvényen részt vett
Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, a Miniszterelnökség
államtitkára és Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium
európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára. A város
életében jelentős eseményről Filóné Ferencz Ibolya polgármester
számol be. - INTERJÚ!!!
Meghosszabbították a „Legszebb konyhakertek” elnevezésű verseny
jelentkezési határidejét. A meghosszabbított nevezés május 30-ig a
polgármesteri hivatalban leadott jelentkezési lappal lehetséges. A
legszebb konyhakertek elnevezésű versenyt a Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz kapcsolódva hirdette meg a
szekszárdi önkormányzat még márciusban. Célja, hogy minél többen
kezdjenek művelni saját kiskertet, ahol a családjuk számára a lehető
legtöbb zöldséget, gyümölcsöt termesztik meg. A megművelt kert lehet
saját, de akár valamely rokon, barát telkén. Összesen hét kategóriában
lehet nevezni. Az eredményhirdetés szeptember végén lesz.
Új Körzeti Megbízotti Irodát adtak át Faddon a Dózsa György utcában
május 22-én. A megnyitóról Huszti Gábor rendőrhadnagyot, a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
A hét péntekén Laboratóriumi Nyílt Napot tartottak a bonyhádi Petőfi
Gimnáziumban, a Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztálya szervezésben. Az egész délelőttöt
kitöltő programról Foltin Gyula a hivatal főosztályvezető helyettese
beszél. - INTERJÚ!!!

Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja továbbra is.
Az energetikai szakközépiskola főiskolai nagy előadótermében tartotta
küldött-közgyűlését az Atomerőmű Sportegyesület. A megbeszélés főbb
napirendi pontjai közé tartozott az elnökség beszámolója a klub 2014.évi
tevékenységéről, valamint a tavalyi év gazdasági beszámolója. Dr.
Kovács Antal az egyesület elnöke a klub jelenlegi pénzügyi helyzetére is
kitért. A küldött közgyűlésen Felügyelő Bizottság alakult, elnöke dr.
Török Erzsébet, tagjai Juhász Sándor és Kovács András Béla lettek. Az
összejövetelen átadták az „ASE Örökös Tagja” elismerést, a címmel
Szinger Csaba gazdasági szakember tevékenységét ismerték el, míg az
„ASE Örökös Bajnoka” címet Boross Gergely kajakozó vehette át.
Térségünk időjárásáról: Pünkösd hétfőn már rövidebb időszakokra kisüt
a nap. Kevesebb helyen, de még mindig előfordulhatnak újabb záporok,
zivatarok. Hajnalban 12-14, napközben 22-24 fok körüli hőmérsékletre
számíthatunk.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

