11.06 – péntek 15.00
Kerékpárutat szeretne Dombóvár
Tűzifa támogatás a rászoruló családoknak Tolnán
Jól szerepeltek az Élő népművészet elnevezésű tárlaton a megyei
indulók
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. november 6-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kerékpárutat szeretne Dombóvár. Az önkormányzat kezdeményezi és
kérelmezi, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt.
vagyonkezelésében
lévő,
a
forgalomból
kivont
vasútvonal
térítésmentesen a város tulajdonába kerülhessen. Ez a Dombóváron is
áthaladó, Siófok-Villány kerékpárút létesítése miatt lényeges, ugyanis a
kijelölt útszakasz olyan területeken megy át, amelyeken leállt ugyan a
vasúti közlekedés, de a vasútvonal nem szűnt meg. Dombóvár esetében
ez a szakasz a IX. utcától, a Viesmann mögötti területen áthaladva
Szarvasdig halad. A kerékpárút megépítése pályázat függvénye,
azonban olyan ingatlannal kapcsolatban, amely más tulajdonát képezi,
nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat. A MÁV nem zárkózik el az
átadás elől. (teol.hu)
Ma adták át a forgalomnak Bonyhád új elkerülő útját. Ezzel a
városközpontot és a Nepomuki Szent János hidat tehermentesítették.
További részletek Filóné Ferenc Ibolya polgármestertől. - INTERJÚ!!!
Több, mint egymillió forintot szavaztak meg a tolnai képviselők a
rászoruló családok tűzifa támogatására. Tavaly a helyi kommunális
feladatokat ellátó városi cég, a Thelena Kft. telephelyén tárolt fából 113an részesültek, esetenként fél köbméternyi tűzifa támogatásban. A
készlet megcsappant, ezért a Gemenc Zrt.-től vásárolnak 80 erdei
köbméternyi tüzelőt. A fa ára 711 ezer forint, szállítása 360 ezer, de
keresik az olcsóbb fuvarlehetőséget. A rönköket a Thelena Kft.
telephelyén fűrészelik fel, ami további költséget jelent, tudósít a teol.hu.
A támogatásban részesülők köréről a humán bizottság dönt. Új szabály,
hogy aki eladja az így kapott tűzifát, az öt évre kizárja magát a
támogatásból. (teol.hu)

Kiemelt figyelmet fordít az október közepétől március végéig terjedő
időszakban a rendőrség a hajléktalanokra. Évről évre felmérik, melyek
azok a közterületek, amelyeket a hajléktalanok rendszeresen, vagy
időszakosan szálláshelyként használnak, mondta Molnár Ágnes, a Tolna
megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. - INTERJÚ!!!
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg az Élő népművészet
elnevezésű országos népművészeti kiállítást, amelyet az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége hirdetett meg. Itt több tolnai művész is
elismerésben részesült. Az öt évenként megrendezett seregszemlére a
tárgyalkotó népművészet, népi kismesterségek témaköreiben lehetett
pályázni. A rendezők olyan alkotásokat vártak, amelyek a hagyományos
népművészetből merítenek, de a mai környezet-, lakás-, viselet- és
ajándéktárgy-kultúrába is beilleszthetőek. A szekszárdi származású
Bakó Ernő kovács népi iparművész által készített lakatot a zsűri a
pályázat fődíjában, a Gránátalma-díjban részesítette, írja a teol.hu. Tolna
megyéből 59 alkotó 305 munkája került a zsűri elé, a budapesti
kiállításon most 57 pályázó 136 műve látható. (teol.hu)
Szép sikereket ért el a Bartina Néptánc egyesület a Fölszállott a páva
című tehetségkutató versenyben. További részletek Matókné Kapási
Júliától, a csoport vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Bár most is sokat süt a nap, érkezik pár felhő. A
szombat is ködösen indul és napközben van ahol ez huzamosabban
meg is maradhat. Itt-ott egy kis eső is elfordulhat. Gerjenen a hajnali -1
fokról 13 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

