05.13 – péntek 15.00
Nagyon sok az ingázó Tolna megyében
Tornatermeket újítanak meg Szekszárdon
Készen áll a szezonra Fadd-Dombori
Marad a változóan felhős idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. május 13-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Tolna megyében naponta közel 40 ezren ingáznak lakhelyük és
munkahelyük között, a KSH adatai szerint. Közel hétezren a hét
munkanapjait vagy még ennél is hosszabb időt töltenek egyhuzamban
otthonuktól távol a megélhetés érdekében. Az ingázók több mint hatvan
százaléka azért kénytelen utazni, mert lakhelyén nem talált semmilyen
munkalehetőséget. A megyeszékhelyre naponta 9800-an ingáznak a
munkahelyükre. Ebből ezren másik megyéből érkeznek ide. A bejárók
harminc százaléka gépkocsival közlekedik, a többség azonban a
helyközi autóbuszjáratot veszi igénybe. Sokan vannak azok is, akik
éppen Szekszárdról utaznak a munkájuk miatt egy másik faluba vagy
városba, ezek száma a statisztikai hivatal adatai szerint kétezer körül
van. (teol.hu)
Egyedi illattal és ízvilággal várták az érdeklődőket Szekszárdon tegnap.
16 kadarkát ízlelhettek meg a BorEgyetemen a Pécsi Tudomány
Egyetem Kultúratudományi, pedagógusképző és Vidékfejlesztési karán,
a kerekasztal résztvevői. A részletekről Módos Ernő az est házigazdája
számol be, aki természetesen borász. - INTERJÚ!!!
Tornatermeket újítanak meg a KSC Szekszárd és a város
összefogásával. Ács Rezső polgármester tartott sajtótájékoztatót a
Garay János Gimnázium tornatermében, melyet az Atomerőmű
Kosárlabda Sport Club Szekszárd és a városi önkormányzat
összefogásából újítottak fel. A városvezető hangsúlyozta, nagyon
örülnek ennek a megkeresésnek, mert ez az összefogás a sport
lehetőségek fejlesztésében úttörőnek bizonyult, és már a Fekete Gólyák
és a Szekszárdi UFC is megkereste őket hasonló ötlettel. A mostani
projektben három városi üzemeltetésű iskolában, a Babits Mihály és a
Dienes Valéria Általános Iskolában, illetve a Garay Gimnáziumban
végeztek felújítási munkákat a KSC által elnyert taós forrásból. (teol.hu)

Tavaly októberben az Atomerőmű Kosárlabda Sport Club Szekszárd
elindította az Ovi-Kosár foglalkozást. Nagycsoportos fiúk és lányok
ismerkedhetnek meg a sport szépségeivel. Természetesen a
kezdeményezést ebben az évben is folytatják. Szabó Noémi, az
egyesület szakmai igazgatója beszél a részletekről. - INTERJÚ!!!
Készen áll a szezonra Fadd-Dombori. A térségben mindig több ezren
pihennek, ráadásul egyre jobb körülmények között. Fadd a megyei
önkormányzattal konzorciumban közel 138 milliós fejlesztést hajtana
végre az üdülőfaluban a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program részeként. A strandok és kiszolgáló épületeket teljesen
felújítanák, hiszen ezek az 1970-es években készültek, és azóta csak
kisebb beruházások történtek. Tavaly elkészült a kajak-kenu pályánál a
vizesblokk, mely valóban megfelel a 21. századi igényeknek, és új fasort
telepítettek. Idén nyár előtt már nagyobb beruházás nem várható, de
utat, parkolót javíttatott a település. A víz tiszta, és az elmúlt évek
tapasztalatai szerint ezzel nem is lesz gond. Ha olyan extrém meleg lesz
az idei nyár, mint a tavalyi volt, a látogatók számával sem lesznek
elégedetlenek Domboriban, olvasható a teol.hu-n. (teol.hu)
Végül az időjárásról: nemcsak ma, hanem a hosszú hétvége minden
napján a felhők és a csapadék határozza meg az időjárást. Bármikor
eshet és a szél is megerősödhet. Szekszárdon a szombat hajnali 14
fokról 20 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

