08.19 – péntek 15.00
Csökkenőben a munkanélküliek száma Tolna megyében
Az idén is van iskolakezdési támogatás
Sok lezárással kell számolni Tolna megyében is a rendezvények
miatt
Szép időt ígérnek az ünnepre
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 19-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egyre kevesebb a munkanélküli Tolna megyében. A Start
munkaprogram, a közútfejlesztések és a bioenergia-felhasználást
elősegítő programoknak köszönhetően a tavalyi 11,2 százalékról ebben
az évben 9,5 százalékra csökkent az álláskeresők száma. A korábbi
magasabb értékeket az elemzők szerint a nagy mezőgazdasági cégek
megszűnése, felaprózódása okozta. (orinetpress)
Az iskolakezdési támogatás béren kívüli juttatás, amit a szülők tankönyv,
taneszköz, ruházat vásárlására használhatnak fel. A támogatást – papír
alapon vagy elektronikus formában kibocsátott – 2016. július 3-tól
december 31-ig beváltható – utalvány formájában kaphatják azok,
akiknek gyermeke közoktatási intézményben tanul. Ha Ön ezeknek a
feltételeknek megfelel, akkor most Mózsik Szilviától a NAV tolna megyei
szóvivőjétől megtudhatja, hogy hogyan juthat hozzá. - INTERJÚ!!!
Sportparkok és egy futópálya kialakításához igényel állami támogatást
Paks önkormányzata. A pályázatok tartalmáról rendkívüli ülésen hozott
döntést a képviselő-testület. A Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program önkormányzatokra vonatkozó passzusa szerint a
település lélekszáma alapján Paks városa öt sportpark igénylésére
jogosult. A pályázatban többféle, különböző erőnléti gépekkel felszerelt
sportpark kialakítására van lehetőség. A rendkívüli ülésen született
határozat szerint négy paksi és egy dunakömlődi játszótér, sportpálya
bővítésére pályáznak. Eredményes pályázat esetén két lakótelepi
ponton, a Gagarin utca melletti füves területen és a Kurcsatov utca
mögötti kosárlabdapályánál alakítanák ki az új sportparkokat. A
választás emellett még a Toldi utcai és a Deák iskola Tolna úti
épületénél lévő játszótérre esett, valamint a dunakömlődi sportpályára.
Utóbbi helyszínen futópálya is épülne. (teol.hu)

Most pedig sport, méghozzá megyei. Zomborka Zoltán a Paksi FC
szóvivője mondja el szerdai meccsük részleteit, hogy hogyan sikerült,
milyenek voltak a játékosok és az ellenfél. 2-1-re győztek az utolsó pár
percben fordították meg az állást. A fiúk következő összecsapása
vasárnap lesz Sopronban. - INTERJÚ!!!
A Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított csalás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy helyi lakos ellen.
A 42 éves férfi a rendelkezésre álló adatok szerint 2015. október 13-án
szerződést kötött egy tamási férfival arról, hogy lecseréli házának a
tetőszerkezetét, amelyre át is vett 1 millió forintot a sértettől. A férfi
azonban nem végezte el az elvállalt munkát, az anyagköltségre kapott
pénzt pedig nem adta vissza. Az ügyet lezárta a rendőrség, és
vádemelési javaslatát megküldte az ügyészségnek. (teol.hu)
Az augusztus 20-i ünnepségek miatt Tolna megye több pontján is
útlezárásokra, és forgalomkorlátozásokra kell készülni. Szekszárdon a
Béla Király téren és környékén kell forgalmi rend változásra készülni.
Bonyhádon félpályás útlezárás lesz a Széchenyi utcában a Mikes utcai
kereszteződésig. Pakson a Gesztenyés út- Késhegyi út sarka és a
garázssor közötti bekötőút lesz lezárva. Hasonló korlátozást vezetnek be
a Gesztenyés út és a Késhelyi út kereszteződésben, illetve a
Gesztenyés út és a jégpálya Bejárója közötti szakaszon. Dunaföldváron
a Dunapart szerviz út erre az időre sétáló utca lesz. Parkolni pedig a
Duna híd lábánál lehet. (teol.hu)
Végül az időjárásról: A nemzeti ünnepen a napos időszakok mellett azért
pár felhő is megjelenik az égen, de számottevő csapadékra nem kell
számítania, csak egy kis frissítő zápor jöhet. Szekszárdon a hajnali 16
fokról 31 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

