12.08. – szombat 15.00
Paks vállalkozói övezetet szeretne
Mészöly Miklósra emlékeznek
Új alpolgármester Tolna városában
Borongós lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 8-án,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Vállalkozói övezet létrehozását határozta el a közelmúltban Paks
képviselő–testülete. Az övezet alapjául szolgáló ingatlan tulajdonjogát a
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. fogja megszerezni. Első
lépéseként az atomváros önkormányzata november 14-én döntött a Zrt.
jegyzett tőkéjének emeléséről. A tranzakcióval a cég jegyzett tőkéje 10
millió forinttal, míg a tőketartalék 1 milliárd 490 millió 00 forinttal
emelkedett meg. Ahhoz, hogy a társaság a vállalkozói övezet
kialakításában tovább tudjon lépni, szükség volt az alapszabály
módosítása. A Szabó Péter polgármester vezette testület a sportcsarnok
engedélyezhetőségének érdekében elfogadta a tehermentesítő út
nyomvonalára vonatkozó módosítást, majd döntést hozott stadion
bővítéssel kapcsolatos ingatlanfejlesztésben. A város kutyamenhely
elhelyezéséhez szükséges területeket is vásárol. A Tengelic és
Biritópuszta közötti út mentén található, egymással szomszédos három
ingatlan összesen 5 millió 300 ezer forintba kerül, írja a teol.hu. (teol)
Mészöly Miklós író, drámaíró emlékére kilencedik alkalommal hirdet
országos vers- és prózamondó versenyt ifjúsági kategóriában az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár. A maximum 10 perces előadásban az író
munkásságának bármely alkotása, annak részlete választható.
Jelentkezési határidő 2019. január 10-e. További részletek Liebhauser
Jánostól, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatójától. – INTERJÚ!!!
Sterczné Asztalos Zsuzsannát választotta meg társadalmi megbízatású
alpolgármesterré a tolnai képviselő-testület ülésén. A választásra Pirgi
József elhunyta miatt volt szükség. A polgármestert akadályoztatása
esetén csak a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester
helyettesítheti. Berta Zoltán, Tolna másik alpolgármestere pedig nem
tagja a képviselő-testületnek. Sterczné Asztalos Zsuzsanna a humán
bizottság tagja volt. A szervezeti és működési szabályzat alapján a
bizottságokban a testület tagjainak kell többségben lenniük a külsős

tagokkal szemben. Az alpolgármester nem lehet bizottsági tag, így
Sterczné kiválása miatt a humán bizottságban a képviselő tagok
többsége már nem lett volna biztosított. A képviselő-testület ezért a
gazdasági bizottság eddigi képviselő tagját, Straubinger Ferencet a
humán bizottság tagjává választotta. (teol)
A magyar sportlövők Szövetsége és a Magyar Diáksport Szövetség
közös szervezésében Az idei versenyen 250 tanuló képviselte iskoláját,
hogy elnyerje a Magyarország Sportlövő Diákolimpia Bajnoka címet,
mondta Beke Zoltán, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola, Lövész szakkörének vezetője.
– INTERJÚ!!!
Elismerést kapott Andorka Gábor, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium igazgatója. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte az
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Élményközpontban. A rendezvényen első alkalommal adták át a Senpai
díjat, melyet a bonyhádi szakember kapott. A díjat azok számára ítélik
oda a jövőben, akik értő figyelemmel fordulnak az autista emberek felé,
segítik őket céljaik elérésében. (kadarka.net)
Elhunyt Hirt Ferenc országgyűlési képviselő. Az 1967-ben született Hirt
Ferenc 2006 óta volt tagja az Országgyűlésnek, háromszor választották
meg Tolna megyében egyéni parlamenti képviselőnek, a legutóbbi, idén
áprilisi választáson a Fidesz-KDNP országos listájáról került a Házba.
Huszonegy évesen autóbalesetet szenvedett, aminek következtében
kerekesszékbe kényszerült. (teol)
Végül az időjárásról: Egyre több lesz a felhő az égen, csak rövid időre
bújik elő a nap. Többfelé ered el az eső, és a szél is megerősödhet.
Szekszárdon a hajnali -3 fokról +9 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

