08.31 – szerda 15.00
Nagyon odafigyelnek a gyerekek biztonságára a tanévkezdéskor a
rendőrök
Rekordot döntött az Obsitos bemutatója
Egy éves a Szekszárd Palack
Kellemes időt ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 31-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A tanév kezdete nemcsak a diákoknak, hanem a közlekedőknek, és az
őket segítő rendőröknek is sok feladatot ad. A Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatója szerint most is folytatódik, a 2008 óta
sikeresen működő iskolarendőr program. A tanév elején az iskolák
környékén Szekszárdon is nagy számban lesznek ott a rendőrök, és
hasonlóan nagyon odafigyelnek a gyalogátkelőhelyekre is. A rendőrök
mellett a polgárőrség, illetve Szekszárdon a közterület-felügyelők is,
valamint két iskolánál – a Babitsnál és a Dienesnél – felső tagozatos
diákok tanári felügyelettel, jelzőtárcsával segítik az átkelését. (teol.hu)
Több mint 700 diák kezdi meg a tanévet Bátaszéken, közülük 74-en eső
osztályosok. A településen 2 oktatási intézmény működik: a Kanizsai
Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a II. Géza
Gimnázium. Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, szeptember 1től a KLIK berkein belül, de külön intézményként működik majd mindkét
iskola. A bátaszéki önkormányzat kezdeményezésére folytatták le azt az
eljárást, melynek az lett az eredménye, hogy a KLIK hozzájárult a már
említett változáshoz. A polgármester elmondta, minden feltétel adott, jó
szakmai körülmények között kezdhetik meg a diákok a tanévet. Az
önkormányzat – mint a két épület működtetésért felelős intézmény – 3
millió forintot költött a város költségvetéséből a két iskola
karbantartására, festésre, mázolásra, a padok, asztalok felújítására,
elvégezték a nagytakarítást, így szép, tiszta osztályok várják a diákokat.
(teol.hu)
Rekordot döntött az Obsitos című film ősbemutatója Szekszárdon. A
programon jelen volt Sebestyén István a Magyar Rekordok regisztrátora,
hiszen Kindl Gábor producer ötlete után lehetőség volt rekord
felállítására, ami sikerült is. Jegyzőkönyvi adatok alapján az Obsitost

Szekszárdon 950 ember nézte, ezzel felállították a legnagyobb
szabadtéri mozi rekordját. A közösségi gyártású alkotást eddig közel
hétezren látták Tolna megyében, ami szintén kiemelkedő szám a hazai
filmek között. További részletek Kindl Gábor producertől. - INTERJÚ!!!
Egy éves a Szekszárd palack. Eddig több száz ezer darabot töltöttek
meg a borvidék nedűivel. Ács Rezső polgármester és Heimann Zoltán, a
Szekszárdi Borvidék elnöke közösen idézték fel, hogy a Szekszárdi
borvidék volt az első amely közös megegyezés alapján létrehozott egy
olyan palackot, amelyben a térség jellegzetes fajtáit jelenítik meg. Az
úgynevezett burgundi palackba a borvidék legjellemzőbb, országosan is
legmeghatározóbb borai, kadarka, kékfrankos és bikavér került és kerül
a jövőben is. A palack jogtulajdonosa a város, használói a Szekszárdi
Borászok Céhének tagjai lehetnek, ha megfelelnek a komoly és szigorú
vakpróbán. Tavaly 16 borász 40 bora került a zsűri elé, és a minták 67
százalékának adták meg a palack használatára az engedélyt. Az idén 17
borász 36 bora került mustrára, és most is nagyjából kétharmados az
eredmény. (teol.hu)
Különbséget kell tenni a hosszabb időre szóló ingatlan-bérbeadás és a
rövid távú, néhány vendégéjszakára szóló szolgáltatás között. Míg az
egyiknél nem, a másiknál kötelező az adószám. A lakások kiadásáról és
adózásáról tájékoztatja Önt Mózsik Szilvia a NAV Tolna megyei
szóvivője. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre több napsütésre lehet számítani, ismét csak
mutatóban marad felhő az égen. Esni nem fog, a szél viszont
megélénkülhet. Szekszárdon a hajnali 14 fokról 29 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

