08.26 – péntek 15.00
Rekord kísérlet is lesz az Obsitos című film bemutatója
Jól halad Szekszárd a Modern Városok programmal
Tolna is pályázik sportparkok létrehozására
Kellemes, nyári hétvégét ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 26-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Hivatalos rekordkísérlet részesei lehetnek azok, akik részt vesznek az
Obsitos című közösségi gyártással készült film vetítésén augusztus 28án, vasárnap, 20 óra 30 perckor, írja a teol.hu Mint azt Kindl Gábor
producer és forgatókönyvíró elmondta, a program már jóval előbb
elkezdődik, ugyanis a Béla király téren már 13 órától ott lesznek a
filmben szereplő színészek, művészeti csoportok, akik műsorral,
bemutatókkal szórakoztatják a közönséget a film kezdete előtt. A vetítés
ugyanis egyben hivatalos rekordkísérlet, amelynek célja, hogy
Szekszárdon regisztrálják a legnagyobb szabadtéri mozit, amely
lehetséges, hogy egyben a világ legnagyobb szabadtéri mozija lesz. A
másik különlegesség, hogy ez az első olyan magyar film, amely magyar
feliratozással kerül a közönség elé, tekintettel a hallássérült nézőkre.
Akik szeretnék megnézni a műsort és a filmet, azok hozzanak magukkal
ülőalkalmatosságot, legyen az összecsukható szék, párna avagy matrac,
lényeg, hogy kényelmes legyen. (teol.hu)
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az OTP Bank
Szekszárdi Igazgatósága több szálon témában is együttműködik. Most
például azt találták ki, hogy növelik a vakok és gyengénlátók
mindennapjainak biztonságát a tűzvédelmi ismereteik bővítésével. Az
OTP által kiírt pályázaton a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság sikeresen pályázott. A pénzből az oktatáson kívül, jut
segédeszközökre is. Hogy ezek milyenek, azt most Ackermann
Zsuzsanna tűzoltó alezredes mondja el. - INTERJÚ!!!
Bemutatták hogyan halad a Modern Városok Program Szekszárdi Mérey
Mihály infrastruktúra-fejlesztő programja. A város polgármestere vitte
végig az újságírókat. A Bor utca fejlesztése 900 milliós tétel a 3
milliárdos csomagból. És úgy kétszáz olyan családot érint, akik itt élnek.
A beruházás tartalmazza az infrastruktúra és a szilárd burkolat kiépítését

is. A következő megálló a Parászta-pataknál volt, melynek meder
rendezése 95 százalékos készültségű. Ezzel a beruházással az előbb
említettnél jóval hamarabb, már az ősszel elkészül a kivitelező. Szintén
jól áll, lényegében az apró simításokat leszámítva el is készült a Bartina
utca aszfaltozása és a szegély. A Mérey Mihály névre keresztelt
útépítési programban a legnagyobb tételt, 1,2 milliárd forintot a 10
kilométernyi betonvápás vízelvezető építése jelenti. Hogy a szüretet a
legkevésbé zavarja ez a fejlesztés, a város a hegyközség közvetítését
kérte, aki egyeztetett is a kivitelezővel. Elkészült a Csengey Dénes utca
aszfaltozása, korábban a négyszáz méteres szakaszt nem fedte szilárd
útburkolat. És szintén a végéhez ér a Sárköz utca fejlesztése, erről
hamarosan külön tájékoztat a város vezetése, tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Családi napot tartanak szombaton Őcsényben a repülőtéren. Melyen
színes programokkal várják a családokat, kicsiket, nagyokat. Az
eseményre Fülöp János, Őcsény polgármestere hívja meg Önt. INTERJÚ!!!
Három sportpark létesítésére nyújtott be pályázatot a tolnai
önkormányzat, a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
kapcsán. A tervek szerint a Bartók utcai óvoda mellett, a Vásártéren és a
mözsi Dobó téren épülhetne sportpark. A költségeket az állam állja, a
városnak a területet és az előzetes tereprendezést kell biztosítania. A
pályázatot minimum 90 négyzetméteres, gumi talapzatú, tolódzkodásra,
húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő, illetve fekvőtámasz
gyakorlatokra, lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és
függeszkedésre alkalmas létesítményekre adták be. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Marad a napsütéses, kellemes idő, sőt igazi
strandidőt ígérnek a meteorológusok. Esni nem fog, és még melegebb
várható, mint eddig volt. Szekszárdon a hajnali 15 fokról 32 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

