08.05 – szerda 15.00
Megújul a Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola udvara
Felújították Szekszárd egyik forgalmas útját
Felavatták Bonyhádon a zombai elágazó előtti vadászházat
Riasztás a hőség miatt
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. augusztus 5-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Összefogással újul meg a Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola
udvara. Mivel az intézménybe több mozgásában korlátozott gyermek is
jár, fontos, hogy akadály- és balesetmentes legyen a terület. Emellett
játékokat is elhelyeznek, valamint egy kis játszóházat is kialakítanak ott a
tanulók számára. A fejlesztés az ott dolgozók, magánszemélyek, cégek
és az önkormányzat segítségével valósul meg. Az iskola pedagógusai az
előző években adománygyűjtést, jótékonysági estet és bált szerveztek
annak érdekében, hogy biztosítani tudják a beruházáshoz szükséges
pénzt. Az önkormányzat azzal járul hozzá a felújításhoz, hogy a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. dolgozói segítenek a
munkában, amely a tervek szerint az iskolakezdésig befejeződik.
(teol.hu)
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma tegnapi
ülésén elfogadta ez évi Pályázati felhívását és az ehhez kapcsolódó
Pályáztatási Szabályzatot. A részletekről Kovács Bélát, az alapítvány
szakértőjét hallja. - INTERJÚ!!!
Korszerűbb és szebb lett a forgalmas, négysávos Szent István tér–
Hunyadi utcai szakasz Szekszárdon. Ráadásul a felújítással a
tervezettnél két héttel korábban végeztek a kivitelezők. A közel fél
kilométeres szakaszon nemcsak az aszfalt kopórétegét cseréltette le a
város, három buszöblöt térköveztek le, és felújították a
gyalogátkelőhelyeket. A beruházás során az út és a járda is megújult a
Hunyadi utcában mintegy 170 méter hosszúságban. Mindezt a város
saját forrásból fedezte, a beruházás költsége 44 millió forint volt. Közel 6
ezer négyzetméternyi a megújult felület, amelynek élettartama várhatóan
10-15 év. (teol.hu)

Rászoruló fiatalok, véradók gyermekei táboroztak a múlt héten
Dunaföldváron, a vöröskeresztes gyermektáborban. A részletes
programokról Gulyás Katalin a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei
szervezetének igazgatója számol be. - INTERJÚ!!!
Felavatták Bonyhádon a zombai elágazó előtti vadászházat. A Völgységi
Természetbarát és Vadász Egyesület ezt sikernek tartja, hiszen több
vezetőváltáson, és viharos belső eseményeken vannak túl. A
természetvédelmi felelős beszámolója szerint, mindezek ellenére szép
munkát végeztek az elmúlt egy év alatt. Építettek 8 magaslest, 2
őzetetőt, létrehoztak 4 új takarmányozási pontot, de létesültek dagonyák,
cserkelőutak és hidak is. Mindezek koronája a vadászház megújítása.
Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere emlékeztetett, a
városban működő civil szervezetek révén változatos és pezsgő a
közösségi élet. Ebben vállal szerepet a vadász egyesület is. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Továbbra is nagyon meleg van, és ez így is marad,
így a Meteorológiai Szolgálat és az ÁNTSZ is figyelmeztetést adott ki.
Viszont bármikor lehet némi eső is, bár ez lehűlést nem, csak
fülledtséget okoz. Bátaszéken a hajnali 22 fokról 37 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

