Október 25. szombat
Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. október 25-én,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Táncolj velem - Jótékonysági futás Ács Ricsiért Szekszárdon
Tovább haladnak Tolnán az elmúlt 8 év útján
Alagút - biztonsági gyakorlat volt az M6-oson
Megalakult az új közgyűlés
Paks helyett Székesfehérváron lesz a mai Videoton FC – MVM Paks
bajnoki mérkőzés
Egy perzsa költő szerint: „minden gyermek megismerte Istent, nem a
nevek Istenét, nem a tiltások Istenét, hanem azt az Istent, aki csak négy
szót ismer és folyamatosan ismétli: Gyere és táncolj velem! Október 26án, vasárnap 15 órakor „Táncolj velem - gyertek és fussunk Ricsiért!”
jótékonysági futás indul Szekszárdon a Garay térről Ács Ricsi
gyógykezelésének támogatásáért. A futás két távon lehetséges. Az 1
km-es futás útvonala: Garay tér – Széchenyi u. – Bezerédj u. – Béla
király tér – Sétáló u. – Garay tér útvonalon. A 4,5 km-es táv a felkészült,
tapasztaltabb futók részére javasolt, útvonala: Garay tér – Munkácsy u. –
Kilátó – Puskás Tivadar u. – Bartina u. Garay tér. A nevezési díj 500 Ft,
amelynek fizetésére, illetve az adományok átadására a helyszínen is van
lehetőség!
A meghirdetett irány nem módosul, de kisebb-nagyobb szervezeti
átalakításokról azért döntött az új tolnai képviselő-testület alakuló ülésén.
- A választóktól arra kaptunk felhatalmazást október 12-én, hogy a 2006ban megkezdett úton haladjunk tovább. Hogy a testületi ülések ne
politikai csatározások színterei legyenek, hogy minden döntésünkkel
szeretett városunk javát szolgáljuk - fogalmazott Appelshoffer Ágnes,
Tolna első nő polgármestere, a város új képviselő-testületének alakuló
ülésén, ahol kisebb-nagyobb szervezeti-személyi változásokról is
döntöttek. Az újdonságok egyike, hogy főállású külsős alpolgármestere
is lesz a városnak Berta Zoltán személyében, aki eddig a Tolnai
Intézményműködtető Központ vezetője volt. Rá elsősorban a gazdasági
ügyek vitelében számít a polgármester. A társadalmi megbízatású
alpolgármester Pirgi József lett. A 11 tagú tolnai testület tagjai is letették
az esküt az alakuló ülésen Sándor István, a Helyi Választási Bizottság

elnöke előtt. A másik változás, hogy megszűnik a Mözsi Településrészi
Önkormányzat. A testületnek két bizottsága lesz, a gazdasági és
településfejlesztési bizottság, valamint a humán bizottság. Előbbinek
Guld Csaba, utóbbinak Baksainé Kenessei Éva az elnöke. Döntöttek a
vezetők juttatásairól is. A polgármester illetménye havi bruttó 523.500
forint, költségtérítése 78.500 forint. A főállású alpolgármester illetménye
420 ezer forint, költségtérítése 63 ezer forint. A társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíja 200 ezer forint, költségtérítése 30 ezer forint
lesz.
Alagút biztonsági gyakorlatot tartottak az M6-os autópálya C alagútjában, Bátaszék és Véménd között a veszélyhelyzetek elhárításában
részt vevő szervezetek bevonásával. A BM OKF tűzoltósági főosztály
vezetője megfeleltre értékelte a végrehajtást. A gyakorlatról Boros
Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője
számol be. - INTERJÚ!!!
Fehérvári Tamást, a kormányhivatal dombóvári járási hivatalának
vezetőjét választotta meg elnökének a megalakult megyei közgyűlés. A
15 fős új tagú testület legfőbb feladata a területfejlesztés. A részletekről
Fehérvári Tamás a Tolna megyei közgyűlés elnöke beszél. - INTERJÚ!!!
Azok, akik akár a helyszínen, akár a televízión keresztül figyelemmel
kisérték a szerdai MVM Paks - DVTK elleni halasztott mérkőzést,
láthatták, hogy a paksi Fehérvári út Stadion pályája az egész napos
esőzésnek köszönhetően épp csak alkalmas volt a találkozó
lejátszására. Azóta újabb extra mennyiségű, kb. 80 mm csapadék hullott
Paksra, aminek következ-tében a pálya alkalmatlanná vált a szombati
(mai), MVM-PAKS – Videoton FC bajnoki mérkőzés lejátszására. A két
klub pénteken reggel egyeztetett, és arra a megállapodásra jutott - amit
az MLSZ is jóváhagyott - hogy felcserélik a pályaválasztói jogot, tehát
szombaton Székesfehérváron 20 órától kerül sor az OTP Bank Liga 12.
fordulójában a Videoton FC – MVM-PAKS mérkőzésre. Mivel a két klub
jegyértékesítő rendszere különbözik, így az elővételben megvásárolt
jegyek a mérkőzésre nem érvényesek. Visszaváltani a kiváltás helyén
lehet őket, illetve ha valaki interneten keresztül vásárolt, akkor az
mlsz@tex.hu email címen keresztül válthatja vissza belépőjét.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

