01.15 – péntek 15.00
Indulnak a megyei uniós TOP pályázatok
Civil szervezeteket támogat a Dunaföldvári önkormányzat
Családi szobákat alakítottak ki a Pécsi gyermekgyógyászati klinikán
Hideg idő jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. január 15-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megjelentek a 2014-20-as uniós fejlesztési időszakhoz kapcsolódó első
TOP pályázatok. A már ismert felhívások keretösszege mintegy 6
milliárd 538 millió forint. Első körben öt kiírásra hívta fel a figyelmet a
Tolna Megyei Önkormányzat. Ezek egyike a „Gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című
felhívás. Célja, hogy a mellékúthálózat fejlesztésével javuljon a
vállalkozások elérhetősége a kisebb települések munkavállalói számára.
A támogatási kérelmeket 2016. január 18-tól március 1-jéig lehet
benyújtani.
Ezt
sorrendben
a
„Települési
környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás követi, majd a „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” című pályázat. A sort az „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című fejet folytatja, mely az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az alapellátást biztosító
intézmények szolgáltatásainak fejlesztését szolgálja és a „Helyi
foglalkoztatási együttműködések” című felhívás zárja. (teol.hu)
Holnap 10 órától lesz a Garay Gimnáziumban a 6, illetve a 4 és 5
évfolyamos gimnáziumba jelentkezők felvételi vizsgája. Részletek
Huszárik Imre igazgatóhelyettestől. - INTERJÚ!!!
Civileket támogat 25 millió fronttal a Dunaföldvári önkormányzat. A pénzt
a tavaly végzett munka alapján osztották szét. Akadtak olyan
egyesületek, alapítványok, amelyek százezres nagyságrendben jutottak
forráshoz, a legmagasabb megítélt összeg pedig 2,3 millió forint volt,
mondta a teol.hu-nak Horváth Zsolt polgármester. Dunaföldváron
kifejezetten aktívak a karitatív szervezetek is. Annak, hogy az erkölcsi
elismerés mellé anyagi támogatást is tudott juttatni a város az iparűzési
adóbevétel növekedése áll a hátterében. (teol.hu)

17. alkalommal rendezik meg a Bartina Teljesítménytúrát a Szekszárdidombságban szombaton. Hogy milyen kihívás vár pontosan a
résztvevőkre, azt Majkút Milán főszervező mondja el Önnek. INTERJÚ!!!
Családi szobákat alakítottak ki a Pécsi gyermekgyógyászati klinikán. Így
az akár Tolna megyéből érkező beteg gyerekek szülei végig a kicsikkel
maradhatnak a gyógyulás ideje alatt. A 12,5 millió forintos beruházással
két szobát alakítottak ki, amelyekben négy beteg gyermek ellátását
tudják biztosítani. A fejlesztéshez szükséges pénzt a Ronald McDonald
Gyermeksegély Alapítvány magánszemélyek és vállalatok adományaiból
fedezte – értesült az MTI. Az alapítvány Budapesten és Miskolcon
működtet két úgynevezett Ronald-házat, amelyek már több mint 8500
gyereknek és családjainak segítettek. (faktor.hu)
Átértelmezte az önkiszolgáló üzlet fogalmát egy 20 éves szekszárdi
lakos. A rendőrségi jelentés szerint az egyik cipőboltba sétált be,
kiválasztotta a neki tetsző darabot, majd eltávolította róla az áruvédelmi
eszközt, a cipőt a lábára húzta, és kiódalgott az ajtón. Az eset az egyik
vásárlónak tűnt fel, aki értesítette a biztonságiakat. A rendőrség pár perc
alatt elkapta a tolvajt. (közl.)
Végül az időjárásról: Egy mediterrán ciklon hozott most nedvesebb
légtömegeket hazánk fölé. Ebből leginkább havazás várható. A hétvégén
is lesznek futó hózáporok, és a szél is megerősödhet. de változóan
felhős lesz az ég. A szombati csúcs +3 fok körül alakul.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

