12.17 – csütörtök 15.00
Kerékpárút építését tervezi 6 település
Spórolhatnak a szemétszállításon a Paks környéki kis háztartások
Civil adományozó sorozat indult Tolnán
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. december 17-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Feladat-ellátási szerződést kötött Dombóvár, Pári, Döbrököz, Dalmand,
Kocsola és Nagykónyi önkormányzata a Dombo-Land Kft.-vel a
Dombóvár-Pári közötti kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmány elkészítésére. Ezt Szabó Loránd, Dombóvár
polgármestere jelentette be. A megállapodás fő eleme, hogy a város
önkormányzata megelőlegezi a tervek elkészítéséhez szükséges
összeget, mely 3,8 millió forintot tesz ki. A remények szerint, ha pályázati
támogatást nyernek a kivitelezésre, akkor ezt visszakapják. Az
önkormányzatok a Dombo-Land Kft.-t, a dombóvári önkormányzat uniós
projektek tervezési munkáinak beszerzésére létrehozott társaságát
bízták meg a versenyeztetéssel, a tervek elkészíttetésével és az
anyagiak elszámolásával. (teol.hu)
Az egy-két fős háztartások januártól áttérhetnek a 60 és 80 literes kuka
használatára a Paksi Hulladékgazdálkodási NKft. által kiszolgált hét
településen. Dr. Sárosi József ügyvezető azt mondta, ez díjcsökkenéssel
is jár. A díjszabásról év végégig tájékoztatják a lakosságot. A jelenlegi ár
az országos átlag körül van. A kisebb, 60 vagy 80 literes, szabványos
kukát az ingatlantulajdonosnak kell beszereznie, a szerződésmódosítást
egyrészt a vásárlást bizonyító számla, másrészt az önkormányzat
szociális osztálya által kiállított igazolás bemutatásával lehet
kezdeményezni a szolgáltató ügyfélszolgálatán. A jelenleg használtnál
kisebb hulladékgyűjtő edény elszállítását az egy- és kétfős
háztartásokban élők igényelhetik. A kérelmeket évente meg kell újítani.
(teol.hu)
Megkezdődött a civil adományozó sorozat Tolnán. Öt társadalmi
szervezet – a Karitász-csoport, a református nőegylet, a Háló alapítvány,
a Civil Voks, a Vöröskereszt –, továbbá a Sztárai gimnázium diákjai, a
Bezerédj szabadidőközpont és magánszemélyek, vállalkozók fogtak

össze. Az adományokat az elmúlt hetekben a mözsi Bartók kórus és a
szekszárdi Liszt kórus jótékonysági koncertjén, az adventi vásárban, a
Penny Marketnél és a tolnai templomban gyűjtötték össze. Hétfőn
délután a lovardában 100 rászoruló, alsós diák kapott csomagot, illetve a
Wosinsky iskola 48 diákja által előadott műsort, áll a teol.hu
beszámolójában. Kedden a Tedd szebbé a karácsonyt! akció keretében
osztottak ajándékokat, pénteken és szombaton 200 rászoruló család kap
tartós élelmiszerekből álló csomagot a Karitász-házban. Vasárnap
ebédre várnak harmincöt szegény sorsú helybélit a tolnai civil házba.
Jövő hét elején pedig valószínűleg az idősek otthonába is jut még az
összegyűlt adományokból. (teol.hu)
Holnap este fél 6-kor a Béla Téren egy meglepetés programmal készül
az Iberican Táncegyesület. Hangos meghívó az egyesület vezetőjétől
Hacsa Mónikától. - INTERJÚ!!!
Véget ért az OTP Bank liga 2015-2016-os szezonja ahol a Paksi FC a 4.
helyen végzett 30 ponttal. Az eredményről és a jövő évi felkészülésről
Zomborka Zoltánt hallja. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Itt-ott még lehet eső, de állítólag fel fog szakadozni
az ég. Továbbra is párás a levegő. Kétyen a hajnali 0 fokról +4 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

