2015. szeptember 13. vasárnap
Ismét itt a BB 24 Futóverseny
Ülésezett a paksi képviselő
Bűnmegelőzési felhívást adott ki a Tm-i Rendőr- Főkapitányság
Cserépkályhát adományozott a Vörökereszt
Hétfőn még marad a jó idő
Jó napot kívánok, Balogh Tibor vagyok. Szeptember 13-án,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A szeptember 17-20 között megrendezésre kerülő Szekszárdi Szüreti
Napok már elmaradhatatlan sportrendezvénye a Bátgrill BonyhádBátaszék Futóverseny, ami szeptember 19-én, szombaton 10 órakor
rajtol el Bonyhádról a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Atlétikai
Sportcsarnokától. A közel 24 km-es verseny befutója Bátaszéken a
Budai úton – a Kanizsai Dorottya Általános Iskola előtt lesz. A
részleteket a verseny egyik szervezőjétől Csillag Balázstól hallja. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A paksi képviselő-testület első szeptemberi ülésen elsőként a 2015-ös
költségvetés módosítását tárgyalták. A rendeletet idén negyedik
alkalommal korrigálta a testület, ez alkalommal 308 millió forinttal
változott a bevételi és a kiadási oldal. A befolyt többletbevételnek
köszönhetően folytatódhat a város idei út- és utca felújítási programja, a
Vörösmarty utcában már meg is kezdődött a rekonstrukció. Az összegből
60 millió forint önerőt a Fehérvári úton épülő új stadionra különít el a
testület, valamint plusz forrást kapnak a település médiumai, a Paks
Sportegyesület és az ASE is - ezek támogatását korábban az
atomerőmű vállalta. A folytatásban a grémium elfogadta a város integrált
településfejlesztési stratégiáját és döntés született arról, hogy az
önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz. A testület módosította a Helyi Építési
Szabályzatot, valamint pályázatot írt ki az Idősek Otthona vezetői illetve
a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói állására. Az ülés végén a
grémium arról határozott, hogy a szeptemberben indult Waldorf
intézmény miatt az óvodai egészségügyi alapellátást a területi illetékes
védőnő, az iskolait pedig a vezető védőnő látja el a jövőben.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a fűtési szezonnal kapcsolatos
bűnmegelőzési felhívást tett közzé. A tél közeledtével gyakorivá válnak
az olyan bűncselekmények, amelyek a fűtéssel, a fűtőanyagok
beszerzésével kapcsolatosak. A rendőrség arra kéri az erdőtulajdonos
magánszemélyeket, valamint erdészeti társulásokat, hogy rendszeresen
ellenőrizzék területeiket. A felhívás részleteiről Farkas Kingától a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől hallják. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
Cserépkályhát adományozott a Magyar Vöröskereszt egy Lengyelben
élő, hátrányos helyzetű családnak. Országszerte cserépkályhákat
adományoz a Vöröskereszt rászoruló nagycsaládosoknak, gyermeküket
egyedül nevelő szülőknek, illetve rossz anyagi körülmények között élő
idős embereknek. Tolna megyében a lengyeli Horváth családnak
nyújtottak ily' módon segítséget. A mobil cserépkályhát egyébként a MAT
Kerámia Kft. ajánlotta fel. Apagyi Zsolt ügyvezető elmondta, hogy
országszerte 26 ilyen kályhát juttatnak el hátrányos helyzetű
emberekhez, tizennyolcat a Vöröskereszt által kiválasztott családok
kapnak. A mobil cserépkályha megnevezés csalóka, hiszen egy 350
kilogrammos darabról van szó. A nevét annak köszönheti, hogy nem a
helyszínen rakják össze, hanem csak a beszerelését végzik az
otthonokban. A cserépkályha tetején egy öntött vas platni van, így főzni
is lehet rajta, és 12 órán keresztül tartja a meleget. A Vöröskereszt által
kiosztott cserépkályhák egy jótékonysági kályhaépítő versenyen
készültek
Magyarszombatfán,
a
Nemzetközi
Fazekasnapok
alrendezvényén. Ezen lett második Török István, szekszárdi
kályhásmester, aki a Horváth család számára beszerelte a kályhát. Mivel
a téli fűtésszezon rengeteg család számára jelent kihívást, a Magyar
Vöröskereszt a későbbiekben is folytatni szeretné a cserépkályha
adományozási akciót. Ezért a nehéz sorsú családok téli fűtésének
támogatására a Vöröskereszt gyűjtést indított, ami szeptember 1. és
október 30. között tart.
Időjárásunkról: Hétfőn a nap nagy részében napos, gyengén felhős idő
várható, majd estétől már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Erős,
nyugaton viharos lesz a déli szél, mellyel még melegebb levegő érkezik
a Kárpát-medence térségébe. Nyáriasan meleg nap valószínű,
országszerte 25 fok feletti maximumokkal.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

