04.01 – péntek 15.00
Ismét lesz Szekszárdon Városi Tavaszi Nagytakarítás
Átmenetileg korlátozták a vezetékes víz használatát Tamásiban
Új toronyórát kap Bátaszék
Igazi árpilisi idő van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. április 1-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megint kitakarítják Szekszárdot. A tavalyi, első ilyen akció sikerén
felbuzdulva az önkormányzat és az Alisca Terra Nonprofit Kft. április 15én és 16-án, azaz pénteken és szombaton rendezi meg a Városi Tavaszi
Nagytakarítást. Ide várnak majd minden önkéntes lakóközösséget,
iskolákat, vállalatokat, akik rendbe teszik környezetüket, a közelükben
lévő parkokat, játszótereket, közterületeket. Fontos tudni, hogy kizárólag
a közterületekről összeszedett hulladékot gyűjti össze az e célra kijelölt
pontokról az Alisca Terra. A gyűjtőpontok a tavalyi évhez hasonlóan a
szelektív gyűjtőszigetek mellett vagy azok helyén lesznek kijelölve,
összesen 45 helyen. A hulladék elszállításának időpontja: április 15-én,
pénteken 17.00 óra, április 16-án, szombaton 14.00 óra. Az előzetesen
regisztráló közösségeknek kesztyűket és gyűjtőzsákokat biztosítanak.
(teol.hu)
Átmenetileg nem fogyaszthatják a vezetések vizet Tamásiban a
várandós kismamák és az egy év alatti csecsemők. A DRV Zrt.
tájékoztatója szerint az érintetteknek zacskós vizet biztosítanak. Az
intézkedésre a vezetékes víz nitrittartalma miatt van szükség, és az
visszavonásig érvényes. Az érintetteken kívül a lakosság a vezetékes
vizet korlátozás nélkül használhatja, beleértve a kisgyermekeket is.
(teol.hu)
Április 17-én tartják a Dravecz Károly Emlékversenyt- Gonozd Kupát,
melyet a Tamási Kossuth Horgász Egyesület szervez. Hangos meghívó
Gecse Lajos, szervezőtől. - INTERJÚ!!!
Új órát kap Bátaszék temploma. Erről a település önkormányzata
döntött. A Nagyboldogasszony Plébániatemplom óraszerkezetének
cseréjére 1,2 millió forint támogatást szavaztak meg a képviselők. A
város jelképévé vált templom órája már legalább 10 éve nem működik, a

százéves óraszerkezetet felújítani nem lehet, így újat kap a templom,
mely a korábbi hangjátékokat is játssza majd. Dr. Bozsolik Róbert
polgármester elmondta, negyedóránként üt majd, illetve reggel 6 és este
10 óra között a pontos időt is elüti. Jóváhagyták azt a pályázati kiírást,
mely a Bátaszékért Marketing Kft. élére keres ügyvezető igazgatót. Ez a
cég látná el a városi rendezvények szervezését, és a turisztikával
kapcsolatos feladatokat is. A város honlapján lehet a pályázat
feltételeiről tájékozódni. A Kalász János városi sportcsarnok
védőszőnyegére 400 ezer forintot szavaztak meg a képviselők.
Megszavazták a "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című
támogatási kérelem benyújtását is. Kerékpárutat szeretnének építeni az
adott összegből, ha nyernek, írja a teol.hu. (teol.hu)
Bekerült a Szakma Kiváló Tanulója országos döntőjébe Balog Valentin, a
Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolájának végzős tanulója. A
minden évben megrendezett versenyen az idén országosan 5200 fő vett
részt. Az írásbeli elődöntőt ebből 209-en írták meg és a 12 legjobban
teljesítő tanuló vehetett részt az előválogatón Budapesten. További
részletek, Virányi Dánieltől, az iskola gyakorlati oktatási vezetőjétől. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Továbbra is változóan felhős az ég, szombaton
inkább a keleti, északkeleti országrészben lesz több napsütés, míg
nyugaton inkább a felhők dominálnak majd. Szekszárdon a hajnali 7
fokról 18 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

