01.27 – kedd 15.00
Györköny polgármestere vezeti a pincefalvakat
Tüzelőt kaptak a rászoruló Szekszárdiak
Saját könyvtárszoba készül a Faddi óvodában
Változékony az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. január 27-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egyre többen fordulnak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz - mondta dr.
Gujás Erika szekszárdi háziorvos. Aki azt is hozzátette, hogy a
védekezés legjobb módja, ha nagyon sok C-vitamint, és immunerősítőt
fogyaszt. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A múlt év végén Szekszárdon is megválasztották a Plébániai
Tanácsosok Testületét. A két katolikus templomban – a belvárosiban és
az újvárosiban – lehetett szavazni – emlékeztet beszámolójában a
teol.hu. Szekszárd 33 jelölt volt, közülük tizennyolcat választottak a
testület tagjává, kettőt a plébános delegált, Decsről 2, Őcsényből és
Szálkáról 1-1, Kakasdról pedig 2 tagot küldtek. A tanácsosok testülete –
régebben egyházközségi képviselőtestületnek is nevezték – saját
tevékenységét, amelyet a plébánia egész közösségének javára folytat, a
gyűlésein hozott határozatok által végzi, amelyekhez szükséges a
megyéspüspök jóváhagyása is. A tanácsosok kinevezésük jogán
semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt. (teol.hu)
Továbbra is Braun Zoltán, Györköny polgármestere áll Magyarországi
Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége élén. Erről a szövetség
györkönyi ülésén született döntés, áll a teol.hu tudósításában. A
szervezetnek jelenleg 7 pincefalut képviselve nyolc tagegyesülete van,
de a györkönyi Braun-Bősz Borházban tartott találkozón már ott voltak
Noszvaj és Császártöltés képviselői is. E két település hamarosan taggá
válhat. (teol.hu)
Több mint 130-an vettek részt a Rotary Club Szekszárd jótékonysági
rendezvényén. A club elnöke hangsúlyozta, hogy a színvonalas
programra rengeteg tombola-felajánlás érkezett, az ily módon befolyt
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megvalósításához. A további részletekről, dr, Dobos Gyula a szekszárdi
Rotary Club elnöke beszél. - INTERJÚ!!!
Tüzelőt kaptak a rászoruló Szekszárdiak. Több mint 100 köbméter
ágfához, vágási hulladékhoz jutott 25 rászoruló család a Gemenc Zrt.,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Szekszárdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésében. Ács Rezső
polgármester és Csonka Tibor az erdészet vezérigazgatója állapodott
meg abban, hogy a kedvezményezett családokból 50 ember vehetett
részt a munkában. Saját szerszámmal, saját felelősségre dolgozhattak,
és gyűjthették be a fűteni valót. A vágásterületet családonként osztották
fel a Szekszárd melletti Keselyűsben a Holt-Sió partján. A fáért nem kell
fizetni, a városi önkormányzat pedig az összegyűjtött ágfa erdőből való
kiszállítását, majd a családok számára a házhoz szállítás költségeit is
állja. (teol.hu)
Saját könyvtárszoba készül a Faddi óvodában. Az intézmény saját
költségvetéséből 100 ezer forintot fordított kiadványok beszerzésére, de
sokat kaptak ajándékba is. A könyvek mellett játékok is kerülnek a
helyiségbe, és az egyik fal azért marad üresen, hogy oda vetíteni
lehessen.
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megismerkedhessenek a könyvtárhasználattal, és az ott szerezhető
élményekkel. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Jönnek, mennek a felhők. Most egy kicsit majd
felszakadozik az ég, és kevesebb lesz a csapadék. A szél ennek
ellenére megélénkülhet. Dunaszentgyörgyön a hajnali -2 fok után +3
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács támogatásával a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

