04.12 – kedd 15.00
A tolnai holtág jövőjéről döntöttek
Különleges étkezde lehet a paksi Deák iskola egyik szárnyában
Érdekvédők tiltakoznak a bérbeadás miatt
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. április 12-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az ország legnagyobb holtága, a Tolnai-holtág jövőjét befolyásoló
intézkedési tervet fogadott el a tolnai képviselő-testület. A fő cél a
természetközeli állapot megőrzése, amelyhez természetesen a vízpótlás
megoldása is elengedhetetlen. A teol.hu írásából kiderül, hogy 16 pontos
elképzelés született. A dokumentum egyik legfontosabb megállapítása,
hogy a város vezetése kinyilvánította: a Tolnai-holtágat természet közeli
állapotban kívánja megőrizni, összhangban a Natura 2000-es
területekkel kapcsolatos szabályozással. Ezzel összefüggésben a
képviselő-testület megerősítette, hogy továbbra sem kíván építési
engedélyt kiadni a holtág-parti magánterületeken. A természetközeli
állapot megőrzését szolgálja a stégek és a partfal átalakítására irányuló
beavatkozások szabályozása is. (teol.hu)
Ebben az évben is folytatódik a vezetékek felújítása Szekszárdon. A
tudnivalókról Kincses Endre, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálozati Zrt.
Szekszárdi üzemének vezetője tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Oklevelet kapott kutatási munkájáért a Szekszárdi I. Béla Gimnázium
tanára Barocsai Zoltán és két diákja Rappay Bence és Varga Péter. A
részleteket Barocsai Zoltán mondja el. - INTERJÚ!!!
Tartós használatra, tizenöt évre a Kék Madár Alapítvány rendelkezésére
bocsátja a Paksi önkormányzat a Deák iskola egyik, régi szárnyát. A
hátrányos helyzetű, fogyatékos, megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatását biztosító szervezet a Szekszárdon már jól
működő Ízlelő családbarát étteremhez hasonlót szeretne létrehozni
Pakson. Azzal, hogy az osztályok számának csökkenése miatt
kihasználatlan épületszárnyat az önkormányzat átadja, megnyitja a
lehetőségét, hogy az iskola diákjai helyben étkezhessenek –
hangsúlyozta Süli János polgármester. Arról is döntött a testület, hogy az

önkormányzati épületek energetikai felújítására pályázatot nyújt be. A
polgármesteri hivatal felújítása nem halasztható tovább. (teol.hu)
A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos épületének
tervezett bérbe adása ellen tiltakozott Mezősi Árpád, mint a
Pedagógusok Szakszervezete Paksi Városi Szervezetének titkára.
Sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az önkormányzat véleményük
megkérdezése nélkül döntött úgy, hogy bérbe adja az egyik
épületszárnyat, hogy abban a szekszárdi Kék Madár Egyesület
fogyatékkal élőket foglalkoztató éttermet hozzon létre és működtessen. A
polgármester viszont azt mondja, hogy a bérbeadást felmérés előzte
meg. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Hol elborul ma, hol meg előbukkan a nap. Némi
esőre és szélre is számítani kell. Szekszárdon a hajnali 8 fokról 25 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

