02.15. – péntek 15.00
Állami támogatással újul meg a bonyhádi sportpálya
Ismét lesz székely mesemondó verseny
Renoválják a Paksi városházát
Egyre többet süt majd a nap
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 15-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Állami költségvetési támogatással megújul a bonyhádi önkormányzat
tulajdonában lévő városi sportpálya. A város honlapjának tájékoztatása
szerint a Perczel Mór utca 44. szám alatti épület pedig sport rekreációs
funkciót kap a jövőben. Mindezek megvalósítására 1 milliárd 567 millió
180 ezer forint célzott támogatást kapott a település. A város vezetése
az elmúlt időszak kiemelt feladatának tekintette, hogy minden pályázati
lehetőséget kihasználva véghez vigye legfontosabb fejlesztési terveit,
Bonyhád jövője érdekében, írja a bonyhád.hu. A szükséges tervek,
engedélyek birtokában és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
indulhat a város és a térség számára egyaránt kiemelt jelentőségű
sportcélú fejlesztés. (bonyhád)
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége idén 22. alkalommal
szervezi meg márciusban a „Sebestyén Ádám” székely mesemondó
versenyt. Idén három korcsoportban várják a jelentkezőket, legkésőbb
február 26-ig. A székely mesék mellett Benedek Elekre emlékezve az ő
műveiből is készülhetnek a versenyzők, mondta Illés Tibor, a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetségének elnöke. – INTERJÚ!!!
Aláírták a kivitelezésről szóló szerződést, elkezdődik a Paksi városháza
energetikai felújítása. A beruházás 284 millió forintból augusztus végére
fejeződik be. A nyolcvanas évek elején adták át a paksi polgármesteri
hivatal épületét, amelyen azóta nem végeztek nagyobb felújítást, állaga
leromlott, nem felel meg a mai kor követelményeinek, emlékeztet a
telepaks.net.
A
felújításra
az
önkormányzat
a
Terület-és
Településfejlesztési Operatív Programban nyert 209 millió forintot, még
2016-ban. Azóta több alkalommal módosították a terveket, a végleges
műszaki-szakmai tartalom elfogadását követően a beruházás értéke 284
millió forintra módosult, a hiányzó összeget saját költségvetéséből
biztosítja a város. A végleges kiviteli terv az épület energetikai
felújításáról szól. A kivitelezéssel megbízott T-BUILD Építőipari és

Kereskedelmi Kft. szakemberei kicserélik a külső nyílászárókat,
homlokzat- és tetőszigetelés készül, termosztatikus szelepeket szerelnek
fel a radiátorokra, valamint plusz napelemeket is elhelyeznek az
épületen, mely körül a járda is megújul, írja a lap. (telepkas.net)
Február 14-e az epilepsziások világnapja. Magyarországon mintegy 60
ezer embert, illetve családot érint ez a betegség, és mintegy félmillió
embernek lehet életében egyszer vagy többször rohama. A megye és a
régió epilepsziás betegei számára a Balassa János Kórházban érhető el
a szakambulancia. Itt a kórház specialistái szervezik az érintett
személyek ambuláns, vagy osztályos kivizsgálását, gondozását. A
betegség kezelhetőségéről Prof. Dr. Kondákor István, a– Tolna Megyei
Balassa János Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa
tájékoztatja Önt. – INTERJÚ!!!
A 2018/2019-es bajnokság tavaszi szezonját kezdi meg a Szekszárdi
Fekete Gólyák Kézilabda Klub. Február 17-én az örök rivális Mohács
csapatait fogadják hazai pályán. Három mérkőzést is megtekinthetnek a
szurkolók, ugyanis a serdülő, ifjúsági és női felnőtt csapat is pályára lép
majd. További részletek Bay (baj) Attilától, a Szekszárdi Fekete Gólyák
Kézilabda Klub elnökétől. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Eleinte sokfelé képződik pára, köd, mely
helyenként csak lassabban oszlik fel. Napközben sok napsütésre
számíthat. Kevés felhő keleten lehet az égen, de csapadék ezekből nem
várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. Szekszárdon a hajnali -1 fokról
+10 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

