02.24. – vasárnap 15.00
Növelték ár bevételüket a Tolna megyei építőipari cégek
Felújított a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány
Börtönbe megy a késelő asszony
Fátyolfelhőket ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 24-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Növelte árbevételét és további növekedéssel számol több Tolna megyei
építőipari cég, az MTI által megkérdezett vállalkozásoknak fél-egy évre
le vannak kötve a kapacitásaik. A mélyépítéssel foglalkozó, bátaszéki
Alisca Bau Zrt.-nek a 2017-es 1,78 milliárd után 2018-ban négymilliárd
forint körül alakult a nettó árbevétele, és a korábbi, 25 millió forintos
adózott eredménye is megduplázódik, idézi az összefoglalót a
kadarka.net. A szekszárdi SZ+C Stúdió Kft. árbevétele a 2017. évi
kétmilliárd forint után tavaly 3,6 milliárd forint volt, és az adózott
eredmény is ezzel arányosan emelkedett az előző évi 36 millió forintról.
A bölcskei székhelyű Unikorn-Épker Kft. tavaly másfélszeresére növelte
2017-es, 1,13 milliárd forintos árbevételét, adózott eredménye az akkori
10 millió forint után 2018-ban 230 millió forint körül lesz. A szekszárdi –
szintén magasépítő – Gemenc Bau Kft. főként acélszerkezetes,
vasbeton, ipari és mezőgazdasági csarnokok építését végezte az elmúlt
évben, a cég másfél milliárd forintos nettó árbevételt ért el 2018-ban.
(kadarka.net)
Az elmúlt napokban tartóztatták le azt a férfit, aki az egész országban
követett el bűncselekményeket, eladó tárgyakat kínálva internetes
oldalakon. A férfit a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai eddig 7
rendbeli csalás bűntett és 30 rendbeli csalás vétség elkövetésével
gyanúsították meg. A bűncselekményekkel közel másfél millió forint kárt
okozott, mondta Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivője. – INTERJÚ!!!
Befejeződött a speciális gyermekotthoni ellátás korszerűsítése a
Bezerédj Kastélyterápia Alapítványnál. A szervezet 2005 óta működteti
az otthont, ahol 12 és 18 éves kor közötti, alkohol- és drogfüggő,
valamint magatartászavarral küzdő fiúkat helyeznek el, írja a teol.hu.
Sándor Zoltán, az intézményt működtető Bezerédj Kastélyterápia
Alapítvány elnöke a lapnak elmondta, hogy hat éve már pályáztak, akkor

hatvannégymillió forintot nyertek a fejlesztésre, ám forráshiány miatt a
szerződéskötésig nem jutottak el. Most az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Program harminckétmillió forintos támogatásával újították fel a kastélyt.
A négyszázötven négyzetméteres kastélyra egy háromszázharminc
négyzetméteres második szintet építettek, ahol kilenc helyiséget, köztük
négy tanulószobát alakítottak ki, és felújították a földszinti kettő-négy
ágyas lakószobákat is. (teol)
A Szekszárdi Törvényszék az elmúlt napokban 2 év börtönre ítélte azt a
húszas évei közepén járó nőt, aki 2017 szilvesztere éjjelén otthonukban
egy késsel támadt élettársára. A sértett a bántalmazás következtében 8
napon túl, ténylegesen 14 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
További részletek Dr. Kovács Ildikótól, a Szekszárdi Törvényszék
szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
Összesen tizenöt ifjúságvédelmi előadást tartanak Tolna, Baranya és
Somogy megyei városokban a tavasz folyamán – hangzott el a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya projektindító
értekezletén. A Belügyminisztérium, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács által támogatott programsorozat a felső tagozatos általános
iskolásokat és a középiskolás tanulókat szólítja meg olyan témák
kapcsán, amelyekkel ez a korosztály szembesülhet. Az őket érintő
problémákat az életkorukhoz illeszkedő és számukra könnyen
befogadható formában dolgozzák fel, áll a teol.hu ismertetőjében. (teol)
Végül az időjárásról: folytatódik a napos, csapadékmentes idő. Több
fátyolfelhő a keleti, északkeleti tájakon lehet, a Dunántúlon várható
zavartalanabb napsütés. Északnyugaton megélénkülhet az északnyugati
szél. Szekszárdon a hajnali -4 fokról +9 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

