07.18 – hétfő 15.00
Energia hatékony lesz Bátaszéken a tanuszoda
14. alkalommal rendezték meg a Bukovinai Székelyek találkozóját
Szobrot avattak Harcon
Visszatért a kellemes nyár
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. július 18-án, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Rendkívüli testülési ülésen döntöttek arról Bátaszéken, hogy a TOP
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázik a város,
mely a tanuszoda épületét érinti. A közel 264 millió forintos pályázat
keretében felhúznak majd egy úgynevezett háztartási méretű kis
erőművet, amely az intézmény villamos energia ellátását biztosítja majd,
de egyéb fejlesztésekkel a tanuszoda működési költségeit
minimalizálják. A képviselők döntöttek arról is, hogy 1 millió 350 ezer
forintot fordítanak a játszóterek felújítására. A képviselők támogatták azt
az előterjesztést is, mely alapján a város csatlakozna az Egészség
Sportpark Programhoz. Két szabadtéri edzőhelyet alakítanának ki és egy
400 méteres futókör megvalósítására is pályázatot nyújtanának be.
(teol.hu)
Hétvégén rendezték a 14. Bukovinai székely találkozót Bátaszéken. Az
esős időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, a Sportcsarnok falai közé
szorította a szabadtéri színpadra szánt programokat. Így a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége tag kórusainak, táncegyütteseinek
bemutatója is itt volt, akárcsak a hagyományőrző tevékenységért odaítélt
díjak átadása. További részletek Kismődi István szervezőtől. INTERJÚ!!!
A csökkenő gyereklétszám miatt fejlesztésektől eshet el Izmény,
ráadásul az óvoda újjáépítésére benyújtandó pályázat kritériuma, hogy
öt éven belül nem lehet bezárni az intézményt. Kelemen Ferenc, Izmény
polgármestere a teol.hu-nak azt mondta, nem tudja melyik ujját harapja.
A faluból több óvodáskorú gyereket visznek más településekre a szüleik.
Emiatt csökken a normatív támogatás, amit az önkormányzatnak a
költségvetésből kell kipótolnia. A büdzséből hiányzó több milliós tétel
miatt fejlesztések maradhatnak el a településen. Jelenleg 19 óvodás van
a faluban. Ha mind helyben járnának oviba, nem lenne gond. Hat

apróságot azonban a környező településekre hordanak családi okokra
hivatkozva. Idén szeptembertől decemberig közel 1,3 milliót, valamint
2017 egészére 3,5 millió forintot kell az önkormányzatnak hozzátennie a
működtetéshez, mondja a falu első embere. (teol.hu)
Szoboravatás volt a hétvégén Harcon. Az eseményről Antalné Bíró Jolán
szervező tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Egy éves rendezvénysorozattal ünnepli a Sárközi Napok az 50
évfordulóját. Azok akik, végig kísérik az eseményt, az egy esztendő alatt
annak lehetnek tanúi, hogy miként kel egybe egy pár a sárközi
hagyományok szerint. Most szombaton a kézfogóval indult a program
sorozat, és kerek egy esztendő múlva lesz a lakodalom Sárpilisen.
Persze minden eseményt néptánc együttesek bemutatója kíséri. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Bár most is lehetnek gomolyfelhők az égen, de
sokat süt a nap is, és kellemes nyári idő van. Még túlságosan meleg sem
várható, hanem éppen annyira süt a nap, hogy akár sportolni is lehessen
kényelmesen a szabadban. Szekszárdon a hajnali 16 fokról 26 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

