2015. december 27. vasárnap
Az átmeneti szálló felkészült a télre
Nem csak kosarazni tudnak, adományozásban is jók
A klubvezetők szerint Csertői a legjobb
Hideg hetünk lesz
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. December 27-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
December utolsó hetére komoly lehűlést jeleznek a meteorológusok,
éjszaka akár -10 fok is lehet. A szekszárdi hajléktalanszállón is
felkészültek a nagy hidegre – tudtuk meg Szűcs László szakmai
vezetőtől. A szálló teljes befogadó képessége 26 fő, de 14 embert még
pluszban matracon is el tudnak helyezni. Nappali melegedő és éjszakai
ellátás is van, így akár egész nap meghúzhatja magát az, aki erre
rászorul. Délben ebédet is biztosítanak a bekerülők számára, és sok
ételt kapnak külső segítőktől is, akik nem csak étellel, de ruhaneműkkel,
és takarókkal is támogatják a szálló átmeneti lakóit. A vezető azt is
elmondta, hogy van, akinek szerencséje van és újra talpra tud állni az
átmeneti segítséget követően, de sajnos többen vannak azok, akik
visszakerülnek az utcára.
Az Atomerőmű - KSC Szekszárd NB I.-es kosárlabda csapata évek óta
gyűjt
adományokat
a
szekszárdi
Balassa
János
Kórház
gyermekosztályának. Magyar Gergely vezetőedzőt az adományozás
részleteiről, illetve a csapat 2015-ös munkájáról faggattuk. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség minden természetkedvelőt
vár december 30-án, szerdán a Zengőre, az óévbúcsúztató túrájára,
amelyet idén 24. alkalommal szerveznek meg. Egy rövidebb és egy
hosszabb túra útvonal várja a természetjárókat, mindkettő 10 órakor
indul Pécsváradról, a temető előtti parkolóból. A rövidebb túra, ami 12
km felvezet a hegyre, onnan vissza a városba, a szintkülönbség kb. 500
m. A 16 és fél kilométeres túra a Zengőn és a Réka –völgyön át egészen
Mecseknádasdig tart, a szintkülönbség 550 méter. A túrára a szervezők
váltólábbelit és zoknit javasolnak, illetve a hegyről leereszkedésben nagy
segítséget jelenthet a túrabot használata.

Az ünnepek közeledtével sem csökken a megyében a bűnesetek száma.
Az elmúlt időszakban orvhalászokat és önbíráskodókat is elfogott a
rendőrség. Huszti Gábor rendőrőrnagyot, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét ezekről kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
A Tolna Megyei Kormányhivatal, valamint a járási hivatalok,
kormányablakok és okmányirodák ünnepi ügyfélfogadási rendben várják
ügyfeleiket. Ennek megfelelően december 28-30 között hétköznapi
ügyfélfogadási rend szerint, december 31-én pedig valamennyi
szervezeti egységnél, kormányablakban és okmányirodában 8-12 óráig.
Az ügyfélfogadás első napja az újévben: 2016. január 4.
A csakfoci.hu internetes újság új kezdeményezéssel állt elő. Az év
végéhez közeledve az összes NB I-es klub vezetőjét, tulajdonosát
megkérdezték arról, hogy kit tartanak a 2015-ös esztendőben a legjobb
edzőnek. Természetesen adott vezető saját csapatának trénerére nem
szavazhatott. Az így lefolytatott voksolás eredménye az lett, hogy a
lehetséges tizenkét szavazatból a legtöbbet, összesen ötöt Csertői Aurél
a Paksi Fc vezetőedzője kapta, tehát ő lett az Év Edzője.
A szavazás végeredménye:
1. Csertői Aurél (Paks) 5 szavazat
2. Thomas Doll (Ferencváros) 3 szavazat
3. Horváth Ferenc (Videoton) 2 szavazat
4-5. Marco Rossi (Honvéd)és Mészöly Géza (Haladás) 1-1 szavazat
A Rádió Antritt Regionális hírei végén az időjárásról:
Hétfőn eleinte délen és nyugaton még felhős, párás, néhol ködös idő
lesz, helyenként szitálással, ónos szitálással, majd éjszaka fokozatosan
ott is csökken a felhőzet. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti
szél megélénkül, keleten meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai
hőmérséklet általában -1 és -6 fok között valószínű, de a derült,
szélvédett helyeken -10 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet
hétfőn -1 és +3 fok között alakul.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

