03.03 – csütörtök 15.00
Külön keret Szekszárdon a gyógyszer támogatásra
Állítólag van olyan szekszárdi suli, ahonnan bekérte a KLIK, kik
nem jelentek meg a tanításon hétfőn
Restauráltatná a Szentháromság szobrot a megyeszékhely
Csapadékos az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 3-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Több pénz jut a városra. Ebben az évben a tavalyi duplájára, 400
millióról közel 800 millió forintra nő a városüzemeltetésre szánt keret
Szekszárdon, és ezzel együtt a nem kötelező szociális feladatokra
szintén több pénzt, 130 millió forintot szán saját forrásból az
önkormányzat. Ács Rezső polgármester külön felhívta a figyelmet, hogy
ebben az évben 30 millió forintot különített el a testület gyógyszerár
támogatásra. Körülbelül 350 olyan szekszárdi van, aki idős, rászoruló, de
akiknek normatív alapon nem járna ilyen segítség. A városvezető szerint
komoly lépés az önkormányzat részéről, hogy az 57 ezer és 85 ezer
forint közötti jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok hat hónapra
igényelhetnek gyógyszerutalványt, melynek összege ötezertől és
nyolcezer forintig terjed jövedelemtől és családi állapottól függően. Az
ellátást meg lehet hosszabbítani. Fontos, hogy a fél évre szóló
támogatást és a hosszabbítást is igényelni kell, nem jár alanyi jogon.
(teol.hu)
Bár hivatalosan tagadták, de állítólag mégis bekérte a KLIK azon
gyerekek listáját, akik nem voltak iskolában hétfő. Ekkor volt ugyanis az
oktatás jelenlegi helyzete ellen demonstráló szülők akciója, a „nem
megyek suliba” nap. Hadházy Ákos az LMP politikusa azt írta a
Facebookon, hogy egy szekszárdi iskolától kérte a listát a Klik, miután
hétfőn rengeteg gyerek nem ment iskolába. Hadházy szerint ez azt
jelenti, hogy „a milliárdokért fejlesztett sokadik e-napló sem működik. A
Klik ugyan azt nyilatkozta, hogy nem kértek listát a hiányzókról, de több
iskolából is azt írták, hogy kellett jelenteniük a létszámot. (444.hu)
Még csak a felkészülés felénél tartanak a Bonyhádi diák atléták, de
máris országos dobogós helyezéseket hoznak el. A központi cél a nyári

versenyeken való eredményes szereplés. Schneidler Géza edző, számol
be Önnek. - INTERJÚ!!!
A Szentháromság szobor restaurálásához a költségek felére pályázik
Szekszárd a Nemzeti Kulturális Alapnál. Az alkotás legutóbb 2001-ben
esett át felújításon, de azóta természetes öregedésként vagy rongálással
jelentős károsodások keletkeztek rajta: az oszlop és a szobrok
jellemzően elszürkültek, az oszlop kövein repedések keletkeztek, sarkai
letörtek, az applikációk aranyozása erősen megkopott, az Atya kezéből
hiányzik a lángpallos, Szent Sebestyén alsó nyilai eltűntek, és az oszlop
alatti kőlépcsők kirepedtek. A restaurálás összköltsége közel négy és
félmillió forint. (teol.hu)
Megérkezett az első fekete gólya Afrikából a Gemenci erdőbe. A
Gemenc Zrt. szakemberei az észlelés után elindították a folyamatosan
üzemelő webkamerákat, így bárki nyomon követheti interneten ezeknek
a fokozottan védett madaraknak az életét. A gemenci populáció a világ
legnagyobb népsűrűségű fekete gólya állománya. Az állandó élő
közvetítésről Csontos Péter a Gemenc Zrt marketing munkatársa beszél.
- INTERJÚ!!!
A hetvenes évek Tolna Megyei Népújságja, majd országos lapok
munkatársai: Virág F. Éva író-újságíró és Komáromi Zoltán fotóriporter
alapította 1990-ben a Konyhaművészet című, akkoriban úttörő és
később iskolateremtővé váló magazint. A Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátó ipari Múzeum tavaly a tizenhat éven át megjelenő lapban
publikált olyan nagynevű művészek ételfotóiból hívott életre kiállítást,
mint Eifert János, Jung Zseni, Komáromi Zoltán, Balázs Péter,
Csíkszentmihályi Márton, Máté Gábor, Patyi Árpád. A képekre varázsolt
ételköltemények gyűjteménye most Szekszárdon tekinthető meg: a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Megyeházi kiállítótermében. Hangos
meghívó Ódor János Gábor intézmény igazgatótól. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Még többfelé kell esőre számítani, van ahol havazik
is. Aztán egyre inkább dél-délkelet felé tolódik a csapadék zóna. A szél
élénk marad. Tolnán a hajnali +3 fokról +12 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

