Szeptember 28. vasárnap
Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. szeptember 28-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Úttörő szerepet kaphat a Protheus projekt
Ökoturisztikai fejlesztések az ártéren
Dr. Tóth Gyula lett az Év képviselője
A szüreti napok alatt is kezüket adták a véradók
Úttörő szerepet vállal Paks azzal, hogy kezdeményezi a közösségi
elektromos közlekedés regionális kialakítását. A közösségi és
közfeladatok
ellátásához
kapcsolódó
közlekedésiés
energiainfrastruktúra-fejlesztést
megvalósító
Protheus
projekt
ismertetésére negyven település polgármesterét várták tegnap az
inkubátorházban. A projekt célja a közösségi elektromos közlekedés
kialakítása térségi, regionális szinten. Az eddigi kezdeményezők és
megvalósítók a magánszférát célozták meg. A Paksi Elektromos
Mobilitás program újszerűségét az adja, hogy a közösségi közlekedésre
fókuszál,
de
az
egyéni
felhasználás
megvalósítására
is
mintaprogramként szolgálhat, tájékoztatott dr. Sztruhár Sándor, a
Protheus Zrt. vezetője. Paks tavasszal határozott úgy, hogy elindítja a
programot, azzal hogy elkezdi a felkészülést a csatlakozásra az uniós
ELENA projekthez, amely térségi környezetkímélő technológiákat
támogat pályázati forrással. A folyamat második ütemeként a régió 40
településének polgármestereit hívták tájékoztatóra, előkészítve
csatlakozásukat, hiszen a projekt 60-65 kilométeres körzetben teremtené
meg az elektromos közlekedés lehetőségét.
Átadták a Keselyűsi Fogadóépületet, a Gemenc Zrt. ,,A természet
ölelésében Baja-Gemenc-Szekszárd ökoturisztkai fejlesztések az ártéren
2. ütem” címmel tartott ünnepségén. Részletekről Badari-Csiszár Angéla
a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai előadója tájékoztatja a hallgatókat. INTERJÚ!!!
Dr. Tóth Gyulát, a szekszárdi közgyűlés szociális és egészségügyi
bizottságának elnökét választották meg a szavazó állampolgárok az Év
képviselőjének. Az Állampolgári Részvétel Hete zárásaként pénteken
délután adta át a kitüntető címet a Szekszárdi Civil Kerekasztal (SZCK)

titkára, Gaálné Hoffercsik Dóra. Idén is a Bárka Művészeti Szalon
ajánlott fel díjat, ezúttal Biszák László festményét, amelyet ő maga adott
át a kitüntetettnek. A szavazóknak indokolniuk is kellett a döntést. Ennek
összegzése, hogy elsősorban a képviselőnek a szociális bizottság élén
tanúsított emberséges beállítottságát értékelték. Többen kiemelték, hogy
közvetlen, barátságos ember, aki nagy empátiával viszonyul a
területéhez tartozó, rászoruló embertársaihoz. Teszi ezt nem csak a
választókerületében, hanem mindenkor, amikor a bizottság elnökeként
megkeresik. Pócs Margit, az SZCK elnöke elmondta, Szekszárd polgárai
idén hat képviselőre tettek javaslatot. Kapott szavazatot Ács Rezső
alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Ilosfai Gábor, Kővári László
és Máté Péter képviselő is. A rendezvény végén dr. Tóth Gyulának szólt
az ünnepi műsor.
A véradás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. A Magyar
Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete a szekszárdi szüreti napok alatt
is tárt karokkal várta a véradóit. A véradásról valamint a további
véradóhelyszínekről Gulyás Katalin megyei igazgató beszél. INTERJÚ!!!
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

