03.30 – szerda 15.00
Több tolnai település is segíti a maradni szándékozó fiatalokat
Pályázati pénzből fejlesztené ipari parkját Dombóvár
Sikkasztókat ítéltek el
Igazi tavasz van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 30-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Országszerte több önkormányzat reagál a csok bevezetésére úgy, hogy
beépítésre váró telket ajánlanak fel a családoknak ingyen vagy kedvező
áron. A teol.hu a tolna megyei településeket kérdezte. Dunaföldváron
nemrégiben szavazta meg a képviselő-testület a letelepedési
támogatást. Idén e célra ötmillió forintot különítettek el, így tíz családnak
tudnak segíteni az 500 ezer forintos, vissza nem térítendő támogatással.
Bátaszéken is telek felajánlásban gondolkodnak. Dr. Bozsolik Róbert
polgármester elmondta, hogy a város már közművesített telkei jöhetnek
szóba,
ezeket
kínálnák
fel
családoknak
építkezésre.
A
munkahelyteremtésben látja a megoldást Müller János, Kurd
polgármestere. Hozzátette, hogy az önkormányzatnál még nem volt
konkrét érdeklődés a csok miatt, de ha lenne, a településvezetés
igyekezne megtalálni a segítségnyújtás lehetőségét. Alsónyéken évek
óta segítik a fiatal házaspárokat az első lakás megvásárlásában. DózsaPál Tibor polgármester elmondta, hogy a település költségvetésétől és
az igénylők számától függően 150-200 ezer forinttal tudják támogatni
őket. (teol.hu)
Kiírták az önkéntes tűzoltó egyesületeket támogató pályázatot. A BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó
Szövetség április 25-éig várja a jelentkezéseket. Részletek Boros
Brigittától a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. INTERJÚ!!!
Vissza nem térítendő támogatás segítségével fejlesztené Dombóvár az
ipari parknak kiszemelt területet. Szabó Loránd polgármester elmondta,
hogy a már meglévő infrastruktúra javítása mellett a még kihasználatlan
területek bevonása, fejlesztése is cél, elősegítve további vállalkozások
letelepedését. Tervezik a közvilágítás korszerűsítését, tűzcsapok
telepítését, parkolók kialakítását a cégek számára, valamint az úthálózat

fejlesztését, egy csomópont kialakítását, a belső utak felújítását,
szélesítését, továbbá az energia-, a gáz-, a víz-, a csatorna-, illetve a
távközlési és a kommunikációs hálózat fejlesztését. Mindez
hozzájárulhat ahhoz, hogy Dombóvár közigazgatási területén idővel ipari
park működhessen. A közeljövőben személyesen is egyeztetetnek az
érintett vállalkozókkal. (teol.hu)
Március 26-án a Tatabánya Mustangs ellen mérkőzött a Szekszárdi Bad
Bones amerikai focicsapat. A várt siker nem maradt el, 6:35-re győztünk.
A további felkészülésről Szabó Ferenc, a csapat vezetője beszél. INTERJÚ!!!
Sikkasztás miatt ítélt el két férfit a Szekszárdi Törvényszék. Az elsőrendű
vádlott, a cégük képviseletében 2007-ben a CIB Készletezési Kft.-vel
keretszerződést kötött 25 ezer tonna, az évben termett árpa, búza és
kukorica felvásárlására. A cég több ezer tonna kukoricát közraktárban
helyezett el, amelyről az ügyleteket ténylegesen irányító másodrendű
vádlott, az elsőrendű apja, saját tulajdonukként tüntettet fel. A
közraktárjegyekre hiteleket vettek fel, más készletekre vonatkozó
minőségi tanúsítványok felhasználásával, majd az árut eladták. A vád
szerint több mint egymilliárd forintnyi kárt okoztak a banknak. Az első
rendű vádlott 2 év 4 hónap, míg a másodrendű 3 év börtönt kapott.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Egyre kevesebb lesz a felhő az égen, azaz egyre
többet süt ki a nap. Így csökken a csapadék hajlam is. A szél időnként
megélénkülhet. Szekszárdon a hajnali 9 fok után 23 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

