10.13. – csütörtök 15.00
Elkészült a Szekszárdi Parászta Patak mederrendezése
Különleges kiállítás a Liszt Ferenc téren
Továbbra is nagy a hiány idénymunkásokból
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. október 13-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Mérey Mihály
program fontos állomásának nevezte Ács Rezső polgármester a
Parászta patak mederrendezését. Ezzel a beruházással egy több
évtizedes probléma megoldása teljesült. A patak parti ingatlanok
alagsorában ugyanis nem csak megjelent a víz, hanem a probléma
szinte állandósult. A vizesedés kisebb-nagyobb mértékben ötven házat
érintett, elsősorban a Tolnai Lajos utcában, emlékeztet a teol.hu. Most a
legkorszerűbb eljárással bélelték ki a patak medrét több mint 400 méter
hosszan, ugyanakkor a meder alatt 800 méter hosszan kiépítettek egy
dréncső rendszert a szivárgó vizek elevezetésére, a csőrendszerre rá is
lehet csatakozni. A mintegy 250 millió forintba kerülő munkát júniusban
kezdték meg, és szeptember végére már el is készült. Elbontották a
patak két partját összekötő régi hidat, és új átjáró épült helyette. (teol.hu)
A Földünkért Világnapra nem mindennapi programot szervezett
Szekszárdon az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A
szabadtéri kiállítás a környezetvédelem lehetséges módjaival ismerteti
meg a nézőt. Az újrahasznosítás lényegét az összeállítás nem pusztán
szavakkal színes, információs táblákon ragadja meg, hiszen az
árvácskákkal, krizantémokkal tele ültetett virágállványok raklapokból
készültek, továbbá gumiabroncsból, fémhordóból kialakított virágtartók is
láthatók a Liszt Ferenc téren. Kővári Ildikó az Alisca Terra Nkft. szóvivője
invitálja Önt egy kis nézelődésre. - INTERJÚ!!!
Több mint 13 ezer Tolna megyére kiadott éves e-matrica talált gazdára
az idei első félévben – derül ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
tájékoztatásából. Ez 72 millió 720 ezer forintos bevételt jelentett a
társaságnak. D1-es kategóriába tartozó járművekre – jellemzően a
személyautókra – érvényes matricákból fogyott a legtöbb, összesen 13
ezer darabot vásároltak meg. Az eladott megyei matricák számát

tekintve Tolna az autópályával rendelkező 15 megye között a 12. helyen
áll. Tolna megyében az összes típust figyelembe véve 61 614 darab ematrica fogyott, ami több mint 422 millió forintot jelent. (teo.hu)
Már idénymunkásból is nagy a hiány. A Tolna megyei kormányhivatal
felhívja a gazdák figyelmét, egy törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy
bizonyos feltételekkel közfoglalkoztatott is vállaljon ilyen munkát. Az
érintettek legfeljebb 120 napos munkaviszonyt létesíthetnek, és ez lehet
egyszerű foglalkoztatás is. Erre az időszakra a közfoglalkoztatott
szabadságra mehet. De hogy ez az egész tervezhető legyen, a
gazdáknak az ilyen munkaerő igényt minden év május 1 és október 31
között a helyi önkormányzatnál le kell jelenteni. A Belügyminisztérium
adatai alapján hiába adottak a feltételek, a munkáltatók tavaly alig éltek a
felkínált lehetőséggel. (teol.hu)
Immár 18 alkalommal rendezik meg Tolna-Mözsön a Fogathajtó
versenyt, most szombaton. Ez lesz az évadzáró esemény.
Programajánló Virág József lovász, szervezőtől. - INTERJÚ!!!
Kilencven rászoruló, gyermekes családnak osztott ki élelmiszer
csomagokat a bátaszéki Gondozási Központ. Egy helyi vállalkozó,
Hegedűs István 100 kiló lisztet, cukrot, tésztát, hagymát és krumplit,
valamint 100 liter olajat ajánlott fel. Az adományt a központ osztotta el. A
4-5 gyermekes családok többet kaptak. Hegedűs István már évek óta
segíti a rászorulókat a Nyári Játszóház támogatásával, valamint
húsvétkor és karácsonykor is hasonló felajánlásokkal, illetve utóbbi
ünnepnél 150 ajándék csomagot is biztosít a gyerekeknek. (teol.hu)
Pár nap, és 170 éve lesz annak, hogy Liszt Ferenc legendás hírű
hangversenyt tartott Szekszárdon a Vármegyeháza dísztermében. Erre
emlékszik vissza jövő héten, október 18-án ugyanott, egy kiállítás és
természetesen egy ünnepi hangverseny, Jandó Jenő Kossuth- és Liszt
díjas érdemes művész előadásában. Az eseményen köszöntőt mond Dr.
Horváth Kálmán Kormánymegbízott, és Ács Rezső, Szekszárd
polgármestere. (közl)
Végül az időjárásról: Felszakadozik az ég, és ki-ki süt majd a nap.
Kevesebb lesz a csapadék is, ám ezzel együtt a szél is megélénkülhet.
Szekszárdon a hajnali 2 fokról 14 fokig melegszik a levegő.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

