02.17. – vasárnap 15.00
Megújult a Bölcskei Idősek klubja
Ismét csalókra figyelmeztet az adóhivatal
Fejlesztik Nagymányokon az ipari területet
Marad a tavaszias idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 17-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Sikeresen megvalósult a „Bölcske Idősek Klubjának felújítása” című
projekt. A település önkormányzatának szerkesztőségünkhöz eljutatott
közleménye szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megvalósult beruházás több mint 64 millió forint vissza nem
térítendő támogatásból valósult meg. Enne köszönhetően az épület
teljes körű felújításon esett át, cserélték a vezetékeket, burkolatokat,
nyílászárókat, a tető szerkezetét megerősítették, amire új héjazat került,
a falak, a födém hőszigetelést kapott. Bútorokat és eszközöket is vettek.
Baranya István, a község polgármestere elmondta, hogy a pályázati
pénzen felül még további 18 millió forintot költöttek az idősek klubjára,
így továbbra is fenn tudják tartani a több szociális funkciót ellátó
intézményt. (közl)
Ismét az adóhivatal nevében küldenek sms-t és elektronikus leveleket a
csalók! A NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
munkatársaihoz a napokban ismét számos bejelentés érkezett a
csalókról. Az üzenetekben banki és személyes adatokat kérnek az
ügyfelektől. Hasznos információk Mózsik Szilviától, a NAV Tolna Megyei
Adó- és Vámigazgatóság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
Átadták Szekszárdon a Kadarka utcai új minibölcsődét. A nevelők és a
gyerekek már birtokukba is vették az épületet. Az intézmény eddig két öt
fős csoporttal működött, mostantól viszont kétszer hét fővel. Ezt a
fejlesztést is igényfelmérés előzte meg. Ács Rezső, a város
polgármestere elmondta: azt tapasztalják, egyre több fiatal vállal
Szekszárdon gyermeket. Az önkormányzatnak pedig nagyon fontos,
hogy támogassa a szülőket a gyermeknevelésben. A minibölcsőde
korszerűsítése nettó százharminc millió forintba került. Ebből
nyolcvanhat millió a támogatás, a többi önkormányzati önerő. A
fejlesztés eszközbeszerzést is jelent. A két csoportszoba mellett
vizesblokkot, gyermek- illetve felnőtt öltözőt, nevelői szobát,

tálalókonyhát és egy mosókonyhát is kialakítottak. A tervező és a
kivitelező csapat is helyi volt. A kültéri játékokat tavasszal szintén
kihelyezik. Az épület mellett parkoló is épült. (teol)
„Az én könyvtártam” címmel indul új, országos rendezvénysorozat. A
projekt célja, hogy a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatásokat és
a fejlesztett mintaprogramokat bemutassák, egyben teret adva a helyi
együttműködéseket erősítő információ- és tapasztalatcserének. „Az én
könyvtáram” program Tolna megyei szakmai napja február 19-én lesz.
További részletek Liebhauser Jánostól, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
igazgatójától. – INTERJÚ!!!
Újabb pályázati támogatást nyert el Nagymányok. A település összesen
415 millió forintot nyert el a Területi- és Településfejlesztési Operatív
Programban, mely nem vissza térítendő. A projekt részeként az
önkormányzati tulajdonú iparterület fejlesztése, az alapinfrastruktúra
kiépítése és bővítése, irodafelület létrehozása történik meg. Ezek mellett
megvalósul a terület elérhetőségét és feltárását segítő infrastruktúrák
fejlesztése, a zöldfelületek kialakítása, valamint egy rakodógépet is
beszereznek. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul
meg. (kadarka.net)
Végül az időjárásról: a folytatásban is marad a sokfelé tavaszias,
napos idő, de a reggeli pára és köd nagy területen napközben is
megmaradhat. Esni valószínűleg nem fog. Szekszárdon a hajnali -1
fokról +13 fokig is melegedhet a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

