01.24 – kedd 15.00
Bicikliút köti majd össze Tamásit és Dombóvárt
Jól halad a Modern Városok program teljesítésével Szekszárd
Soha sem vettek még részt ennyien a Bartina teljesítménytúrán
Marad a nyirkos, ködös idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. január 24-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Tamási és Dombóvár térségét is érinti a kormány kerékpárút hálózat
fejlesztési terve. Az erről szóló határozat alapján 2019-re valósulhatnak
meg az elképzelések. Így a két települést bicikliúttal kötik össze, mely a
Siófokot Péccsel összekötő út része lesz. Ez az északi végén a Balatoni
Bringakörre kapcsolódik rá, illetve délen a Mecsek felé teszi
biztonságosabbá a kerékpáros közlekedést. A Sió folyásirány szerinti
jobb partján, a töltésen, Siófoktól a Fejér megyei Ádándig már fut
kerékpárút. Ezt folytatnák a tervezett kerékpárúttal – továbbra is a parton
haladva – Szabadhídvégig, majd a forgalomból mára szinte teljes
egészében kivont 49-es számú vasútvonal töltésén Tamásit érintve,
Dombóvárig. Az elfogadott nyomvonal mindkét városban a már meglévő
kerékpárút hálózathoz csatlakozna. Dombóvár és Kaposszekcső között
pedig már kialakították a kerékpárút-vonalat. (teol.hu)
A cégeknek nyit utat a digitális világba a „Vállalkozz digitálisan”
elnevezésű program a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében. Az információs napot immáron negyedik alkalommal
hozzák össze, mondta el Hornok Jenő Vállalkozásfejlesztési
osztályvezető. - INTERJÚ!!!
Könyvtár és a levéltár építése is bekerült a Modern Városok program
Szekszárdi fejezetébe. Ács Rezső polgármester beszámolója szerint
eredetileg 33-34 milliárd forint szerepelt a megyeszékhelynek szánt
fejezetben, mely mostanra közel 40 milliárd forintra duzzadt. A teol.hunak a városvezető azt mondta, hogy a tervezett négycsillagos szálloda
létrehozására az Egyetemi kar „E” épülete lenne a legalkalmasabb, az
igénylést már el is indították. A tervek között szerepel a
távhőszolgáltatást igénybe vevők körének bővítése. Ehhez nyújt majd
segítséget a távhővezeték, mely az atomerőműből szállít majd hő
energiát Szekszárdra. Új helyre költözik a központi ügyelet, rendelőket

újítanak fel, és az a cél, hogy minden óvodában 21. századi feltételek
között töltsék napjaikat a gyerekek. Az oktatási intézmények fejlesztését
illetően pedig például a Dienes iskolában energetikai korszerűsítésre
kerül sor. (teol.hu)
Az elmúlt év sikere után idén is megrendezik Bátaszéken a Zsikó Zoltán
által életre hívott újév köszöntő koncertet. A népdalénekes a teol.hu-nak
elmondta, hogy január 27-én, a bátaszéki általános iskola aulájába
várják az érdeklődőket, ahol a Zsikó Zenekar mellett színpadra lép Pál
István „Szalonna” és bandája, az Ürmös család tagjai, és természetesen
Zoltán húgát, Zsikó Zsuzsanna népdalénekest is hallhatja a közönség.
Zsikó Zoltán kiemelte, hogy bátaszéki vállalkozók álltak a
kezdeményezés mellé, így nekik is köszönhető, hogy idén is
megvalósulhat Újévköszöntő hangversenyük. (teol.hu)
Teljesen kiégett egy hatvan négyzetméteres, kő oldalfalú,
könnyűszerkezetes ház a dombóvári Kikelet utcában. A lángok egy
gépkocsit is veszélyeztettek, tudósít a teol.hu. A dombóvári hivatásos
tűzoltók két vízsugárral szüntették meg a lángokat. A tűzben senki sem
sérült meg. A ház lakója egyenlőre egy ismerősénél húzta meg magát.
(teol.hu)
Az Ifjúsági Unió Szekszárd a hétvégén is megrendezte Bartina
teljesítménytúráját. Ezzel megdöntötték a tavalyi rekordjukat, mert 1346an vettek részt a programon, mondta Balogh Anikó a szervezet egyik
vezetője. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Még egy kicsit marad a többnyire ködös, nyirkos,
párás idő, de már egyre gyakrabban szakadozik majd fel az ég. A szél is
megélénkülhet. Maximum egy kis hószitálás fordulhat elő. Szekszárdon
a hajnali -8 fokról -1 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

