08.12 – péntek 15.00
Megújuló orvosi rendelők Szekszárdon
Sok diák csatlakozott az államilag támogatott nyári munka
programhoz
A hétvégén ünneplik Bunyaszekszárd alapításának 150. évfordulóját
Egyre melegebb lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 12-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megújul Szekszárd úgynevezett egészségügyi alapellátási rendszere.
Erről megállapodás született a megyeszékhely és a Magyar
Államkincstár között. A projekt keretében a Wigand téri háziorvosi és
fogorvosi rendelőt újítják fel a több mint 78 millió forintos TOP-os
támogatásnak köszönhetően. Az érintett épület lényegében teljesen
megújul. A korszerűsítés nem csak a betegek és az itt dolgozó
egészségügyi személyzet számára teremt komfortosabb körülményeket,
a működési költségeket is jelentősen csökkenti. (teol.hu)
Alkoholt több mint minden harmadik, dohányt kevesebb, mint minden
ötödik esetben kaptak a Tolna Megyei Kormányhivatal 18. életévüket be
nem töltött próbavásárlói az ellenőrzéseken. A szervezet kiemelt
figyelmet fordít a fiatalkorúak szeszes itallal és dohánytermékkel történő
kiszolgálásának tiltására vonatkozó jogszabályok betartásának
ellenőrzésére. A részletekről Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott
beszél. - INTERJÚ!!!
Összesen 590 tanuló kapcsolódott be Tolna megyében a
Nemzetgazdasági
Minisztérium „Nyári diákmunka” elnevezésű
programjába. Ennek alapvető célja az, hogy a fiatalok minél hamarabb
tapasztalatokat szerezhessenek a munka világában, nomeg, hogy némi
pénzhez jussanak. Eredetileg 530 főről volt szó, és több mint 44 millió
forintos támogatást adott a programhoz az állam, de a teljes
keretösszeget még nem is használták fel. A diákok összesen 99
különböző intézménynél találtak maguknak lehetőséget a nyári
„elfoglaltságra”. A program iránt nagy az érdeklődés mind a diákok, mind
az önkormányzatok részéről, áll a minisztérium tájékoztatójában.
(orientpress)
Megkezdte felkészülési időszakát az Atomerőmű KSC Szekszárd mind a
hat korosztályos utánpótlás csapata a 2016/17-es bajnoki szezonra. A

közel két hónapos alapozást a már hagyománnyá vált egy hetes
bonyhádi edzőtáborral nyitották. További részletek Szabó Noémitől, a
csapat edzőjétől. - INTERJÚ!!!
A hétvégén ünneplik az egykori bánsági falu, Bunyaszekszárd
alapításának 150. évfordulóját. A települést 1866-ban Tolna megyei
telepesek hozták létre. Az évforduló alkalmából vasárnap szekszárdiak
és az egykori Bunyaszekszárd lakóinak leszármazottai, mintegy
kétszázan találkoznak a közeli Igazfalván – mondta Kaczián János, a
Szekszárd-Lugos Baráti Társaság alapítója az MTI-nek. Az esemény
résztvevői ökumenikus istentiszteleten emlékeznek a ma már nem létező
falura, és megkondítják a volt bunyaszekszárdi református templom
helyén épült harangláb harangját. Tolna megyéből 1866-ban 54 család
települt át a jobb megélhetés reményében a Bánságba, megalapítva
Bunya mellett az új települést. A kezdetben virágzó falu a múlt század
közepétől néptelenedett el, az 1938-ban épített templomban az utolsó
istentiszteletet 1969-ben tartották, az utolsó magyar család pedig 1981ben hagyta el a községet. (magyaridők)
Végül az időjárásról: Bár a hétvégén térségünkben is meg-meg
növekszik a felhőzet, és kisebb csapadék is előfordulhat, de viszonylag
kellemes idő lesz. Nyilván nem strandra vágyik majd, de egy jó szabad
téri program összejöhet. A hideg, mindössze 10 fokos hajnal után
Szekszárdon 27 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

