02.13. – szerda 15.00
Sokakat érint az osztatlan közös földtulajdon kimérése Tolna
megyében is
Ismét lesz katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
Középületek újultak meg Bonyhádvarasdon
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 13-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Új lendületet adott az osztatlan területek rendezésének a most életbe
lépett módosított földtörvény. A teol.hu írása szerint több ezer embert
érint a megyében az összesen 40 ezer 300 hektárnyi, osztatlan közös
földtulajdon kimérése. A földmérők a helyszínen ellenőrizték, hogy a
nyilvántartás egyezik-e a valósággal. Ezt követően egy ügyvéd
összehívta az érintetteket, majd számítógép előtt megpróbáltak
megegyezni abban, kinek melyik földterület jut a nagy egészen belül. A
kimérést követően a földhivatal határozatot hoz, és bejegyzi a területet.
Egy földközösségen belül is csak azoknak mérik ki a földjét, akik 2012.
június 1-ig ezt kérték, még akkor is, ha a többiek közben meggondolták
volna magukat. A dombóvári körzet volt az első, majd ezt követte a
bonyhádi és végül a szekszárdi. Hátra van még a tamási és a paksi
járás, a kettő együtt több feladatot jelent, mint a már elkészült három
körzet együttvéve. Most a földmérők arra várnak, hogy a módosított
földtörvény minél előbb hatályba lépjen, írja a lap. (teol)
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Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködve a 2018/2019-es
tanévben is meghirdeti országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyét,
amelyen az 5-13. évfolyamos diákok mérhetik össze tudásukat. További
részletek Boros Brigittától, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
Önkormányzati épületek újultak meg Bonyhádvarasdon. A Széchenyi
2020 program keretében a település több mint 52 millió forint, vissza
nem térítendő támogatást kapott. Ennek során felújították az
Önkormányzati Hivatalt és a művelődési házat. Akadálymentes
parkolókat építettek, járdákat létesítettek. Az ingatlanokat pedig a kor
igényeinek megfelelően renoválták. projekt révén lehetőség nyílt továbbá
a homlokzati falak külső oldali teljes hőszigetelő rendszerrel való

kiegészítésére, és a homlokzati nyílászárók cseréjére. A padlásfödémen
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése is megvalósult, akárcsak egy új,
energiatakarékos gázkazán beépítése. Akadálymentesített mosdót
építettek, és megújult a világítási rendszer is. (közl)
Február 15-16-án a Szekszárdi I. Béla Gimnázium szervezi meg a
Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-medencei Konferenciájának Élet- és
Környezettudományi Tematikus Konferenciáját az ország középiskolásai
számára. A konferencián több mint 60 diák mutatja be kutató munkáját
az egyetemi és középiskolai tanárokból álló zsűri előtt, mondta Barocsai
Zoltán a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
földrajzszakos tanára. – INTERJÚ!!!
Mackószépségversenyt hirdet a Paksi Városi Múzeum „A játék olyan
tevékenység, amelyet nem lehet elég komolyan venni” címet viselő
időszaki kiállításukhoz kapcsolódóan. A versenyben azon mackók
vehetnek részt, akik gazdájukkal együtt érkeznek 2019. február 14-ig,
hogy megnézzék a tárlatot – ehhez a múzeum féláron biztosítja
számukra a belépést. A látogatást követően lefényképezik a versenyre
nevezett mackót az erre a célra kialakított fotósarokban, majd a határidő
lejárta után közzéteszik a képeket a múzeum Facebook-oldalán.
Természetesen az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. A végeredményt
2019. február 23-án, a farsangi Családi napon hirdetik ki. A voksolók is
kapnak ajándékot. (teol)
Az Alisca Taekwando Klub fiatal sportolója, Bánki Dávid Ede kiemelkedő
eredményt ért el az elmúlt hétvégén Horvátországban megrendezett
rangos versenyen. A sportoló a kadettek mezőnyében állhatott a dobogó
harmadik fokára, de a munka továbbra is folytatódik számára, hiszen
hetente öt alkalommal edz a csapattal és a válogatott kerettel is,
hangsúlyozta Rácz Petra – Alisca Teakwando Klub vezetőedzője. –
INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Borongós lesz az ég egy darabig, majd elkezd
felszakadozni a felhőzet, és legalább egy picit mindenhol kisüt a nap.
esni viszont nem fog. Szekszárdon a hajnali -1 fokról +9 fokig melegszik
a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

