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Tűzifa és élelmiszer kellene a rászorulóknak
Ünnepi nyitva tartás a NAV-nál
Vizsgáztak az önkéntesek
Kellemes napot kívánok, Eppel Kata vagyok! 2013. december 18-án,
szerdán 15 óra 30 perckor jönnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Tűzifa és élelmiszer kellene a rászorulóknak
Főként szociális problémákkal fordultak a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testületéhez a kedd délelőtti közmeghallgatás
résztvevői - írja a Tolnai Népújság.
Mint azt Sárközi János József, az önkormányzat elnöke elmondta, szomorú
tény, hogy a városban élő kiemelten hátrányos helyzetű roma családok
felének nincs tűzifája. Sajnos az önkormányzati tűzifa akciók csak az ötezer
fő alatti településekre vonatkoznak, így ezt támogatási formát a városok,
pontosabban a városokban élő rászorulók nem tudják igénybe venni. Az is
komoly gondot okoz, hogy hosszú évek óta először nem tudnak
mélyszegénységben élő családoknak karácsonyi élelmiszer csomagot
osztani. Ezért szívesen fogadják mindazon vállalkozók és önzetlen, jó
szándékú emberek felajánlásait, akik segíteni szeretnének. A
közmeghallgatáson pozitív dolgok is szóba kerültek, például az, hogy a
kormány által biztosított lehetőségeknek köszönhetően mintegy 180 roma
család részesül a közmunka programban, illetve vesz részt tanfolyamon. A
közfoglalkoztatási programban érintett családok rendszeres havi
jövedelemhez jutnak.
Ünnepi nyitva tartás a NAV-nál
Az ünnepek alatt a NAV megyei kirendeltségei is megváltozott nyitva
tartással várják ügyfeleiket, az időpontokról Mózsik Szilviát, a NAV Tolna
Megyei Igazgatóságának sajtóreferensét hallják. - INTERJÚ!!!

Vizsgáztak az önkéntesek
Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázaton Bátaszék,
Bonyhád, Bölcske, Kurd, Mecseknádasd és Szászvár önkéntes tűzoltó
egyesületei oktatási célokra is nyertek támogatást.- tájékoztatta Rádiónkat
Boros Brigitta tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében már
október óta, hétvégenként zajlottak a gépjárműfecskendő-kezelői és
műszaki mentés eszközei tanfolyamok az önkéntes egyesületek tagjainak
részvételével.
A tanfolyamon szerzett ismeretek ellenőrzésére kedden hat egyesület
huszonnégy tagja tett sikeres írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szakemberei és az igazgatóság
tűzoltósági főfelügyelője előtt. A gyakorlat során a gépjárműfecskendő
kezelését és az eszközök alkalmazását, valamint azok karbantartását
mutatták be az egyesületi tagok a vizsgabiztosoknak.
Bátán is folyamatos a fejlesztés és a korszerűsítés, erről hallják most
Huszárné Lukács Rozáliát Báta község polgármesterét. - INTERJÚ!!!
Jótékonysági program a könyvtárban Bonyhádon
December 15-én, vasárnap minden segíteni vágyót színes programmal
vártak a bonyhádi Perczel kerti bibliotékába. - írja a bonyhad.hu.
A programot koordináló szervezetek, a Solymár Imre Városi Könyvtár, a
Könyv Kultúra Egyesület, a Laurus Alapítvány, az AFRE, és a Sonic Rise
zenekar az 500 forintos támogatójegyekből összegyűlt összeget a „Legyen
minden gyermeknek karácsony!” akció keretében jótékony célokra fordítja.
A 14 órai kezdéssel induló programot Bonyhád alpolgármestere, Filóné
Ferencz Ibolya nyitotta meg. A délután folyamán felléptek a Bartók Béla
Zeneiskola növendékei, Bogos Emőke székely mesemondó, Kovács Gábor
zenész, Ujvári Bors Benedek versmondó, a Bonyhádi Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Modern tánc tanszaka, a
szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Bródy Norbert színész, rendező,
Csaba Józsefné székely mesemondó és Domokos László Bee Gees
énekes.

Rászorulóknak adományozott a Paks
Az NB1-ben szereplő paksi labdarúgócsapat az ősz utolsó hazai bajnoki
mérkőzésén gyűjtést szervezett a megye rászoruló intézeti gyermekei
számára.
Arra kérték a stadionba kilátogató szurkolókat, hogy a bejáratoknál
elhelyezett gyűjtőládákba sportszer adományokat helyezzenek el. Az
Újpest elleni találkozóra rengetegen érkeztek labdákkal, korcsolyákkal,
tollaslabda készletekkel, ugráló kötelekkel, sportruházattal, de néhányan
játék és plüss állatkával jelentek meg a stadionnál. Természetesen a Klub
vezetősége, szakmai stábja és játékosai kivették részüket a gyűjtésből, ők
is hozzájárultak az adományozáshoz - írja a paksifc.hu.
Ezeken felül mind az MVM-PAKS, mind az ellenfél, az Újpest FC is
felajánlott egy dedikált labdát és mezt. A Tolna Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Szakszolgálata csütörtök délután Faddon, a művelődési
házban tartott egy kis Karácsonyi ünnepséget, ami remek alkalmat kínált
arra, hogy átadják az összegyűlt sportszereket, amelyek megtöltöttek egy
hatalmas ládát.
A vendéglátó Faddi Gyermekotthon vezetőjének, Papp Balázsnak, Balog
Judit és Haraszti Zsolt ügyvezetők adták át az MVM-PAKS, valamint az
Újpest FC dedikált labdáját és mezét. Ezután következett az adományok
átadása, amit Farkas Rita, a megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat vezetője vett át az MVM-PAKS négy játékosától, Bartha
László, Báló Tamás, Szabó János és Tököli Attilától.
A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársainak segítségével
nem csak egy, hanem a megye összes gyermekotthona részesülhet az
összegyűlt adományokból. Az ünnepélyes pillanatokat egy kis játék követte.
Néhány, a labdarúgással kapcsolatos kérdésre adott jó válasszal, külön
ajándékokkal gyarapodhatott jó néhány gyermek, a megjelent igen népes
táborból.
Nem tudta elkerülni a balesetet a járművezető
Az úttesten akart átkelni egy 63 éves nő Kaposszekcsőn, de egy autó
elgázolta. - tudtuk meg Huszti Gábortól, a Tolna Megyei
Rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjétől.
Figyelmetlenül lépett az úttestre egy kaposszekcsői nő 2013. december 17én 17 óra 30 perc körüli időben a Kaposszekcsőn. Egy közeledő jármű már
nem tudott megállni. A személygépkocsi vezetője a járművét balra

kormányozta, de a jobb oldali visszapillantó tükör elérte a gyalogos karját.
Az asszony a baleset következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett. A gépkocsiban kisebb kár keletkezett.
Az ügyben a Dombóvári Rendőrkapitányság indított szabálysértési eljárást.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

