2016.05.28. szombat
Átadták az uszoda látványtervét
Tettre kész napot tartottak
Nyitott tűzoltóságok várnak mindenkit
Lehűlésre számíthatunk estére
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Május 28-án, szombaton
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A napokban átadták az új uszoda látványterveit. A pontos részleteket
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
mondja el Önnek. - INTERJÚ!!!
Május 25-én országszerte lezajlott a Kihívás Napja. A 25 éve népszerű
rendezvény az idén 122 településen és 125 tagintézményben közel egy
millió embert mozgatott meg. Az ország legnagyobb szabadidősportos
eseményén a legkisebb falvaktól kezdve, a nagyobb városokig, a
megyeszékhelyektől a fővárosig tömegek vettek részt a Kihívás Napján.
Szekszárdon ez alkalomból rendezték meg a Kihívás napi Maratonváltót.
Az eseményen 70-en vettek részt és 55.000 métert futottak. A
maratonváltón nyerteseket is hirdettek: Czencz Péter, Schmidt Gabriella,
Belus Péter, Szijjártó Anikó. A felnőtt sportolók mellett számos ifjú
rajongó is lelkesen futott.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. és a Társadalmi Ellenőrző
Tájékoztató Társulás sajtótájékoztatót tartott Bátaszéken. A részletekről
Honti Gabriellát, az RHK Kft. Kommunikációs Önálló Osztályának
vezetőjét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
A szívférgesség halálos veszéllyel fenyegeti a kutyákat! A betegség
kórokozóját szúnyogok terjesztik. A parazita a kutya szívében, tüdejében
és a tüdő nagyobb ereiben él, fejlődik, szaporodik. A férgek akár 30 cm
hosszúra is megnőhetnek, és 7-10 évig is élősködhetnek a kutyában
súlyos egészségügyi problémákat okozva. Az ember is megbetegedhet,
de ránk nem jelent halálos veszélyt a fertőzés. Megyénkben is sokan
tartanak állatokat otthon, a jó idő közeledtével több szúnyogra
számíthatunk.

Nyitott tűzoltószertárakkal várnak minden érdeklődőt a hétvégén a
tűzoltóságok. A részleteket Boros Brigittától hallja. - INTERJÚ!!!
Az új tolnai tanuszoda szerdai alapkő letételi ünnepségén még a
szárazföldi „struccok táncát” adták elő a Wosinsky iskola kisdiákjai.
Reméljük, hogy jövő tavasszal már „vízicsibék” produkcióját csodálhatjuk
meg. A város nagyon várja a tanuszoda elkészültét. Erről beszélt
Appelshoffer Ágnes polgármester is. Mint fogalmazott, egy olyan, a
Dunához ezer szállal kötődő településen, mint Tolna, sokkal többet jelent
a víz, az ahhoz kapcsolódó tevékenységek, mint az ország más tájain.
Nem csoda, hogy a tolnai tanuszoda építésének első hírére, 2014
tavaszán csillapíthatatlan „uszodaláz” tört ki a városban, és az építkezés
megkezdését türelmetlen izgatottsággal várták a helyiek.
Közösen pályáznak! Karl Béla polgármester meghívására, ezúttal a
nagymányoki lőtéren tartotta meg ülését a Völgységi Önkormányzatok
Társulása. Filóné Ferencz Ibolya elnök a program során hangsúlyozta,
egyik legfontosabb napirendi pontjuk a TOP energetikai pályázaton való
közös indulás elfogadása volt. A napenergia kiaknázását célzó
pályázaton a társulás minden csatlakozni kívánó települése részt vehet
100 százalékosan önkormányzati fenntartású, helyi, közcélú funkciót
betöltő ingatlanjaival. Emellett örömüket fejezték ki, hogy a társulás a
2015-ben csatlakozott településekkel együtt immár lefedi a Bonyhádi
Járás teljes területét, annak mind a 25 települését. A tagok törvényi
kötelezettségeiknek is eleget tettek a társulás és a Bonyhádi Szociális
Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ éves
beszámolóinak elfogadásával; és döntöttek róla, hogy a következő ülés
helyszíne a lengyeli Faluház lesz.
Híreink végén az időjárásról: Hajnalban csökken, de délután újra
megnövekszik a gomolyfelhőzet. Napközben még többórás napsütésre
van kilátás. Estétől DNy felől záporok, zivatarok érkeznek. 25-31 fokos
meleg valószínű.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

