12.20. – csütörtök 15.00
Kétmillió forintos céges támogatásból újul meg Szekszárd egyik
játszótere
Bátaszék megveszi majdlegrégebbi épületét
Bicikli utat avattak Bátaszék és Alsónyék között
Borongós lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 20-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az Austrotherm Kft. kétmillió forintos támogatásából újíttatja fel a
szekszárdi önkormányzat a Kölcsey lakótelepen található játszóteret. Ezt
Ács Rezső polgármester és Bozsaky János ügyvezető igazgató
jelentette be a megállapodás aláírásakor. Ács Rezső elmondta, a
szekszárdiak megszokhatták, hogy a városban tevékenykedő cégek
támogatják a rendezvényeket, a mostani felajánlás azonban különleges,
bár szerencsére nem egyedülálló, hiszen korábban már előfordult
például, hogy egy vállalkozás óvodai eszközök beszerzéséhez nyújtott
segítséget. Az Austrotherm az önkormányzatra bízta, hogy mire fordítja
a felkínált összeget. A felújítást várhatóan tavasszal végzik el. (teol)
Bátaszék város legrégebbi épületének megvásárlásáról döntött a
képviselő testület. A részleteket Dr Bozsolik Róbert polgármester osztja
meg Önnel. – INTERJÚ!!!
Kerékpárút köti össze Bátaszéket és Alsónyéket. A beruházást október
31-én fejezték be, és a napokban adták át hivatalosan. A valamivel több
mint egy kilométeres asztfaltcsík létrehozására konzorciumot hoztak
létre, és 277 millió forint uniós támogatást nyertek. A Tolna Megyei
Közgyűlés elnöke, Fehérvári Tamás, a települések összekapcsolását
nevezte a megyei önkormányzat egyik fő feladatának, amelyhez az
alsónyéki projekt is nagyban hozzájárul. A kerékpárút hasznáról szólva
elmondta, hogy a munkába járást, az egészség megőrzését, a környezet
védelmét és még a kikapcsolódást is szolgálja. Bozsolik Róbert,
Bátaszék első embere azt mondta: a településeken élők
kapcsolattartását is segíti az út. (teol)
Újabb 2 éves szerződést írt alá a KSC Szekszárd kosárlabda csapata
Bálint Rékával. A megállapodásról Szabó Noémi a csapat szakmai
igazgatója tájékoztatja Önt. – INTERJÚ!!!

Pályaorientációs fórumot tartott a napokban Pakson a Tolnáért – Tolna
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. A rendezvényt VargaStadler Gábor ügyvezető nyitotta meg. Elmondta, hogy feladatuk a
hátrányos helyzetűek és a munkanélküliek visszavezetése a munka
világába, megelőző jelleggel pedig fontosnak tartják a fiatalok
megszólítását. Tamásiban, Dombóváron és Bonyhádon is volt már
pályaorientációs fórumuk. (teol)
Telt házzal üzemel a Szekszárdi hajléktalanszálló. Jelenleg csak a
városban van olyan intézmény, amely Tolna megyében éjszakai szállást
is biztosít a fedél nélkül élőknek. Akadnak néhányan, akiknek nem jut
ágy, ők matracokon alszanak. Szűts László, a hajléktalanszálló szakmai
vezetője a teol.hunak elmondta, hogy 40 főre tehető az a létszám, akik
náluk hozzák meg magukat. (teol9
Végül az időjárásról: Borongós, tartósan ködös, párás idővel
számolhat. Bár néhol térségünkben annyira megélénkülhet a szél, hogy
ezt az egészet szétfújja, és felszakadozik. Csapadékkal, főleg ónos
esővel is számolni kell. Szekszárdon a hajnali -3 fokról +1 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

