03.03. – vasárnap 15.00
Nőnapi köszöntőre készül Bátaszék
Elfogadta idei költségvetését Szekszárd közgyűlése
Paksi utcafelújítás
Szeles, de meleg idő lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. március 3-án,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ahogy minden évben, úgy idén is Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék
polgármestere felköszönti az önkormányzat hölgy dolgozóit nőnapon. A
virág és sütemény mellett a Pécsi Nemzeti Színház két művésze: Györfi
Anna és Götz Attila vidám, zenés műsorát kapják ajándékba az
ünnepeltek. További részletek Csötönyi Lászlótól, Bátaszékért Marketing
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. – INTERJÚ!!!
Elfogadta a város idei költségvetését Szekszárd önkormányzata. A
rendelet a Fejlődés és biztonság címet kapta. Az idei büdzsé
rendhagyónak mondható, hiszen minden eddiginél magasabb, több mint
húszmilliárd forintos főösszeggel indítja az évet a megyeszékhely, írja a
teol.hu, amely emlékeztet, hogy a főösszeg ennek a fele szokott lenni. A
polgármester szerint az irányvonalak, tervek, célok nem változtak az
előző esztendőhöz képest. 2018-ban 5,2 százalékos gazdasági
növekedést produkált a város, idén hasonlóval lehet számolni. A város
működtetésére körülbelül hétmilliárdot fordítanak majd, a tizenhárommilliárd forintnyi fejlesztés és beruházás pedig a jövő megalapozása
miatt szükséges. Ennek szellemében folytatódik az oktatási és nevelési
intézmények fejlesztése, az egészségügyi alapellátás korszerűsítése.
Szociális ellátásra százötvenmillió forint jut. A költségvetés jelen
állapotában nincs kőbe vésve, év közben várhatóan többször módosítják
majd. (teol)
Egy új előadássorozatot indít az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
márciustól. A „Szekszárd ahol élünk” c. kötetet bemutató sorozat március
7-én indul, ahol a kötet keletkezéséről beszél Ács Rezső polgármester
és Viliminé Dr. Kápolnás Mária történész-muzeológus. Hangos meghívó
Liebhauser Jánostól, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatójától.
– INTERJÚ!!!
Aláírták a paksi Anna utca út- és közműfelújításáról, valamint a biritói
Iskola utca útfelújításáról szóló kivitelezési szerződést. A sajtónyilvános

eseményen Szabó Péter, Paks polgármestere és Sebestyén Roland, a
munkálatokat végző Real-Rent Kft. ügyvezetője látták el kézjegyükkel a
dokumentumot. Az érintett utcák lakosainak ezt követően fórumot tartott
az önkormányzat. A polgármester elmondta, hogy a nagy forgalmat
lebonyolító Anna utca faltól falig felújítása mellett Biritón az Iskola utca
rekonstrukciója is megtörténik. Előbbi munka értéke 232 millió forint, és a
tervek szerint július 31-én adják át a faltól falig megújult területet. Ezen
fölül a Bezerédj iskola tornaterme mellett tizenegy parkolót alakítanak ki
a felújítás során, írja a telepaks.net. (telepaks.net)
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatott
büntetőeljárást emberölés bűntett kísérlet valamint lőfegyverrel és
lőszerrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
egy 40 éves dunakömlődi lakos ellen. A férfi a nyomozás adatai szerint
összeszólalkozott ismerősével, akit meg is lőtt, mondta el Komlósiné
Kiss Anettől, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.
– INTERJÚ!!!
Átadták a felújított polgármesteri hivatalt és az orvosi rendelőt
Mőcsényben. Krachun (kraun) Elemér polgármester az eseményen
elmondta, hogy az intézmények jelentős energetikai korszerűsítésen
estek át, így jóval olcsóbb lesz a fenntartásuk. Az immár
akadálymentesített községháza kívül–belül megújult, hőszigetelést
kapott, megvalósult a padlásfödém szigetelése, megtörtént a nyílászárók
cseréje, a villamos hálózat és a fűtés korszerűsítése, az épület tetejére
napelemes rendszer került. A több mint 42 milliós pályázati pénz, mint
beruházási költség mellé a község 3 és fél millió forintos önrészt tett
hozzá. Az átadó ünnepségen mások mellett megjelent Potápi Árpád
János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő is.
(teol)
Végül az időjárásról: Megerősödhet a szél, de emiatt kevesebb is lesz
a felhő, és csökken a csapadékhajlam. Megint felmelegedés kezdődik.
Szekszárdon a hajnali 4 fokról akár 18 fokig is melegedhet a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

