07.10 – vasárnap 15.00
Szekszárd üzemelteti tovább a Balassa kórház üvegházát
Még nagyobb biztonságot hoz az országos bűnmegelőzési program
Takarékosan tervez Nagyvejke
Egyre melegebb lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. július 10-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Szekszárd veszi át a Balassa János Kórház üvegházának
üzemeltetését. A több mint 200 négyzetméteres szerkezetet előbb
rendbe hozza a város, mondta el Ács Rezső, polgármester. Az épület jó
ideje kihasználatlanul áll, ezt igazolja, hogy a már elindult „takarítás”
során a szakemberek megközelítően 10 évesnek becsült tölgyfát is
találtak benne. Régebben itt nevelték a kórház területének
parkosításához szükséges palántákat. Az épület a város fenntartásában
is a közterületekre szánt dísznövény palánták előállításának helye lesz.
A tervek szerint már a jövőre kikerülő virágok is itt nevelkednek majd.
Ebben a városi zöldbrigád és közmunkások nyújtanak segítséget.
(teol.hu)
Aláírták az országos nagyvárosi bűnmegelőzési program szekszárdi
megállapodását. Az ebben foglaltakról Ács Rezső, Szekszárd
polgármestere tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Az előző évhez hasonlóan idén is takarékos gazdálkodás vár
Nagyvejkére. Mint azt Nagy Miklós polgármester a teol.hu-nak elmondta
a település azok közé tartozik, amelytől az államnak nem kellett
adósságot átvállalnia. Ennek köszönhetően a falu is indulhat a kiírt
kompenzációs pályázaton. A megpályázott összegből szeretnék felújítani
a település 2-es számú hídját. Ez fontos és sürgős feladat, mivel a híd
nagyon rossz állapotban van, és azon fordulnak meg a zsákfaluba
érkező autóbuszok. Tavaly már pályáztak a helyreállítására, de akkor
nem jártak sikerrel. Az anyagi nehézségek ellenére, önerőből is sikerült
több nagy munkát elvégeznie az önkormányzatnak. Sort kerítettek a
házak előtti csapadékvíz elvezető árkok tisztítására, helyreállítására.
Megvalósult a szeméttelep rekultivációja, valamint májusban
leaszfaltozták a tavaly év végén felújított 1-es számú hidat. Az orvosi

rendelő felújítására is adtak be pályázatot, amelynek eredményére még
várnak. (teol.hu)
Schneiderné Eger Gabriella különleges és ritka mesterséget űz.
Autentikus viseleteket készít, elsősorban néptáncegyütteseknek, de
ruháit viselték már színdarabban és díjátadó gálán is. A művész most
szóban igyekszik bemutatni munkáját, hivatását. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Napról napra melegszik az idő, és ismét kánikula
van. Csak nagy ritkán fordulhat elő egy-egy frissítő zápor, ilyenkor a szél
is feltámadhat. Szekszárdon a hajnali 18 fokról 34 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

