2015. július 26. vasárnap
Megyei tűzoltó szakmai vetélkedő Pakson
Ma zárul a XXII. Határon túli magyar középiskolások olvasótábora
Mit tegyünk, ha az állatoknak is melege van
Jó napot kívánok, Balogh Tibor vagyok. Július 26-án, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A dombóvári hivatásos tűzoltók csapata végzett az első helyen a megyei
tűzoltó szakmai vetélkedőn Pakson. A vetélkedőn a megye mindhárom
hivatásos tűzoltósága indított egy-egy csapatot, valamint az Atomerőmű
Létesítményi Tűzoltósága egy csapattal nevezett. A verseny részleteit
Boros Brigitta tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő
mondja el. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Július 20-án kezdődött és ma este zárul a XXII. Határon túli magyar
középiskolások olvasótábora, amit Pakson a Cseresznyéskert Erdei
Iskolában rendezett a Csengey Dénes Kulturális Központ és Paks Város
Önkormányzata. A táborba Kézdivásárhelyről, Temesvárról, Lupényból,
Petrozsényból, Déváról, Galántáról, Viskről és Paksról is érkeztek
résztvevők. Az idei tábor témája az I. világháború volt. A 25 diák e
témakörben hallgatott előadásokat, mellette pedig különböző
szekciókban munkálkodtak: filmet készítettek, újságot írtak és irodalmi
műsort adtak elő.
Ebben az iszonyú hőségben nem csak a gyerekek és az időskorúak
vannak kitéve a túlhevülés veszélyének, hanem kedvenc háziállataink is.
Őket legalább úgy megviseli a kánikula, mint bennünket csak ők még
izzadni sem tudnak. Hogy mire kell figyelnünk, és mit tehetünk, hogy
számukra is elviselhetőbb legyen a forróság, erről kérdeztük Fiáth
Szilviát, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnökét. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság eljárást indított súlyos testi sértés
kísérlet bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt két

kistormási fiatalkorú személy ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok
szerint egy 16 éves lány 2015. július 22-én 10 óra körüli időben
Kistormáson előzetes szóváltást követően megtépte a haját egy helyi
nőnek, valamint meg is ütötte, egy 15 éves fiú pedig egy bottal ütlegelte
a sértettet. A rendőrök a kistormási fiatalkorú személyeket előállították, a
lányt garázdaság vétség, a fiút pedig súlyos testi sértés bűntett kísérlet
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
Mindketten beismerték a cselekmény elkövetését. A terheltek ellen a
további eljárást - szabadlábon hagyásuk mellett - a Szekszárdi
Rendőrkapitányság folytatja le.
Áramszünetre kell számítaniuk július 28-án, kedden 9 órától várhatóan
15.30-ig a paksi-Földespuszta kommunális fogyasztóinak, a Milkmen
Földesi tejtermelő Kft.,és a Bioerőmű területén, valamint július 31-én 8
órától várhatóan 16 óráig Pakson az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány területén. A szolgáltató cég hálózat korszerűsítést
végez, amihez elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése. Amennyiben valaki áramfejlesztőt használ, akkor
áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni,
még a közcélú hálózatról leválasztott módon is, szigorúan tilos! A
szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérik a lakosság megértését!
A tervezett üzemszünetekről a www.eon-hungaria.com honlapon lehet
tájékozódni.
Időjárásunkról: Hétfőn napos időre számíthatunk, amit néhol
gomolyfelhők zavarnak meg, egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A
hajnali 14-16 után napközben 28-30 fokig emelkedik a hőmérő
higanyszála.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

