Január 3. szombat
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. január 3-án, szombaton 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Megnyitott a megye második Egészségfejlesztési irodája
Figyeljünk jobban egymásra a hidegben
Hétszáz millió forintot kapott a megyeszékhely a kormánytól
Több, mint húsz kiváló nedűt ízleltek meg a borkóstolón
Megnyitott Tamásiban a megye második Egészségfejlesztési (EFI)
Irodája a járóbetegeket ellátó rendelőintézetben. Hangsúlyos lesz a
dohányzásról leszoktatás, de a mozgásra, a helyes táplálkozásra is
felhívják a figyelmet. A legfontosabb célközönség a közmunkásoké.
További részletekről Szántó Zoltán, a Tamási Innovációs Központ Nkft.
ügyvezető igazgatója beszél. - INTERJÚ!!!
A rendkívüli, szélsőségesen hideg téli időszakban különösen fontos,
hogy fokozott figyelemmel legyünk az utcán tartózkodó hajléktalan
embertársainkra, továbbá az idős, beteg, egyedül élő emberekre. Az
extrém hidegben az ember nagyon gyorsan, akár percek alatt kihűlés
áldozata lehet, ezért különösen indokolt, hogy odafigyeljünk egymásra.
Hogy mennyire okozott krízishelyzetet a szekszárdi hajléktalan szállón a
fagyos időjárás arról Szűcs László, a szekszárdi hajléktalan szálló
vezetője számol be. - INTERJÚ!!!
Hétszáz millió forintos egyszeri, rendkívüli támogatásban részesítette a
kormány
a
megyeszékhely
önkormányzatát
a
költségvetés
tehermentesítésére. Horváth István, a választókerület országgyűlési
képviselője jelentette be, a városházán tartott sajtótájékoztatón. Hogy ezt
a támogatást a kormány megszavazta a városnak, azt jelzi, hogy
figyelemmel kísérik az itt folyó munkát, és úgy ítélik meg, hogy az
önkormányzat a jó gazda gondosságával végzi tevékenységét –
hangsúlyozta a képviselő. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a város
nevében köszönetét fejezte ki a támogatásért, majd elmondta, hogy az
összeget az egykori vízmű megvásárlásakor átvállalt kötelezettség
kifizetésére fordítják. Annak idején visszavásárolta a város a céget, ám
ehhez külső forrást kellett bevonni. Az önkormányzat átvállalta ezt a
terhet, hogy a cég hatékonyan tudjon működni. A kapott támogatásnak
köszönhetően véglegesen megszabadul a költségvetés ettől a

kötelezettségtől, és a felszabadult összeget városüzemeltetésre,
fejlesztésre és beruházásra fordíthatja az önkormányzat.
Folytatva a több mint másfél évtizedes szép hagyományt, december 30án borkóstolóra hívta a Vesztergombi Pince a térség borászait. Egészen
pontosan ilyenkor egy külföldi fajtát ízlelnek meg és értékelnek ki,
valamint tanácskoznak arról, hogy miként lehet azt a magyarországi,
szekszárdi adottságokhoz, klímához igazítva nálunk is előállítani. Ezúttal
Burgundia a célpont, chardonnay chablis, illetve a termővidék fő fajtája,
azaz pinot noir kerül a poharakba – vetítette előre a program kezdetekor
a házigazda, Vesztergombi Csaba. Azt mondta, több mint 20 nedűt
ízlelnek meg, nemcsak francia, hanem többek között új-zélandi, ausztrál,
amerikai, de még dél-afrikai borral is koccint a meghívott 24 vendég.
Mint fogalmazott, a világban elismert és közkedvelt fajtáról van szó,
amely hazánkban egyelőre nem ivódott be a köztudatba, de reméli, hogy
a jövőben ez változik, mert kiváló lehetőségeket rejt magában. A
hangulatos programon a jónak tekinthető évjárat mellett Dúzsi Tamás
egészségére is koccintottak, aki az „Év Bortermelője Magyarországon
2014” címet nyerte el.
Keresi a rendőrség Kovács Lászlót, aki 2014. november 28-án a
szedresi nevelőotthonból engedély nélkül ismeretlen helyre távozott,
azóta életjelet nem adott magáról. A fiú személyleírása: kb 165 cm
magas, sportos, vékony testalkatú, rövid fekete hajú, barna szemű.
Távozáskor sötét színű farmernadrágot, szürke felsőt viselt. Különös
ismertető jele, hogy a bal alkarján egy keresztet, míg jobb alkarján írást
ábrázoló tetoválást visel. A Szekszárdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki
az eltűnt fiatalkorú tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja a 06-74/501-100 számot, vagy tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” zöld
számán vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámon.
A Paksi Futball Club élvonalbeli csapata január 12-én kezdi meg az
edzéseket, amivel az előttük álló tizennégy bajnoki mérkőzésre készül
fel. A csapatnak, és a Nyíregyházának egyel több lesz, mint a
többieknek, hiszen a tizenhetedik fordulóra kiírt mérkőzésük elmaradt.
Ezt február huszonegyedikén, szombaton tizenöt órakor pótolják. Addig
több felkészülési mérkőzést is lejátszanak majd, valamint az előzetes
tervek szerint edzőtáborba is utaznak.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

