12.22 – csütörtök 15.00
Új parkolókat adtak át Szekszárdon
A karácsony miatt változik a vonatközlekedés rendje
Tragikus vadászbaleset Simontornyán
Marad a szürke idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. december 22-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Elkészültek Szekszárdon az Ybl utcai parkolók. Huszonegy autó fér el,
de ha át tudják helyezni a gáznyomás-szabályozót, akkor még egy
kocsinak lesz hely. A megállót már birtokba is vehették az autósok. Ács
Rezső polgármester egyúttal arra kérte a sofőröket, hogy parkolásnál
vegyék figyelembe a vonalakat, és csak egy helyet foglaljanak el. A
beruházás 8,4 millió forintba került, amelyet az önkormányzat saját
forrásból biztosított. Ács Rezső kiemelte azt is, hogy helyi vállalkozó, a
KÉSZ Kft. végezte a munkát. Dr. Németh Csaba, a Tolna Megyei
Balassa János Kórház főigazgatója közben bejelentette, hogy mivel az
intézmény területén is gondot okoz a parkolás, így ott is bővítik majd a
férőhelyek számát, valamint átgondolják a parkolási rendszert annak
érdekében, hogy megkönnyítsék a mentőszolgálat járműveinek és a
betegszállítók közlekedését, illetve azok dolgát, akik beteggel érkeznek
vagy látogatóba jönnek a kórházba. (teol.hu)
Évzáró ülést tartott szerdán a Magyar Rákellenes Liga szekszárdi
szervezete. Beszámoló és értékelő Szikla Józseftől a szervezet helyi
vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Más rend szerint járnak a vonatok Karácsonykor, de a Szilveszter pont
úgy jön ki, hogy nem kell változtatni a menetrenden. December 24-én
még marad a szombati, viszont 25-én ünnepnapi, 26-án pedig vasárnapi
közlekedési rend szerint járnak a vonatok. Az év utolsó és jövő év első
napján nem változik a személyszállító vonatok forgalmi rendje:
december 31-én, szilveszterkor szombati, január 1-jén vasárnapi ütem
szerint közlekednek a vonatok. Január 2-án, hétfőn már a
munkanapokon megszokott módon indulnak a tolna megyei vasúti
járatok is. Ha nem akar sorban állni a pénztáraknál, érdemes vagy a
neten, vagy elővételben megvenni a jegyeket. (teol.hu)

December 27-én rendezik meg a fény ünnepét Závodon. Hangos
meghívó László Attila polgármestertől. - INTERJÚ!!!
Tragikus vadászbaleset történt Simontornyán. Egy egyébként rendőrként
dolgozó Igari férfi másfél méterről lőtte mellbe vadásztársát, még
december 18-án. A halál körülményeit a Szekszárdi Járási és Nyomozó
Ügyészség szakértők bevonásával vizsgálja. Az eljárást halált okozó,
foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt
folytatják le. A teol.hu úgy tudja, hogy aznap délután 5 környékén történt
a tragédia. Ekkorra már besötétedett, és a folyóparti füves szakaszon a
vadász megcsúszott, a kezében lévő csőre töltött puska elsült. (teol.hu)
A Magyar Iparszövetség Alkotói díját kapta Domokos Pál, a szekszárdi
székhelyű Alisca Coop Kft. műszaki igazgatója. Elismerését Budapesten,
az OKISZ székházában megrendezett ünnepségen vette át a
szakember. A Magyar Iparszövetség által alapított díjat azok kaphatják
meg, akik kis- és középvállalkozásokban dolgoznak és hosszú éveken át
kiemelkedő eredményeket értek el. Domokos Pál 1980. óta dolgozik a
szövetkezeti mozgalomban, 1990. óta alapító tagként résztulajdonosa a
cégnek, amelynek ő a műszaki vezetője. A társaság 25 év alatt háromfős
mikrovállalkozásból 45 embert alkalmazó kisvállalkozássá fejlődött.
Jelenleg az egész ország területén végez szolgáltatást meleg-hideg ital
és snack automatáival. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Bármennyire unalmas, tovább folytatódik a
szomorkás, szürke idő. Néhol hószállingózással, ónos szitálással,
zúzmara képződéssel kell számolni. A szél csendes marad.
Szekszárdon a hajnali -4 fokról -1 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

