11.13 – csütörtök 15.00
Térfigyelő rendszer épül Dunaföldváron
Egészségkártyát kapnak az önkormányzati dolgozók Bátaszéken
Gyorsan felépítik a tolnai tanuszodát
Kitart a borongós idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. november 13-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Rövidesen elkezdődhet a térfigyelő rendszer kiépítése Dunaföldváron. A
nettó 10,5 millió forint értékű beruházáshoz 10 millió forintot a
Belügyminisztériumtól nyert el a város. Ebből 14 kamerát tudnak
telepíteni. A polgárőrség ezeken fölül még három másik kamera
felszerelésére kapott lehetőséget a leader program segítségével. Így 17
éjjel-nappal látó berendezés fogja pásztázni rövidesen a város útjait,
tereit. Minden bejövő-kimenő útszakaszra, a fontos közterületekre jut
kamera, de a rendszer alkalmas lesz a bővítésre, akár negyven eszközt
is ki tud szolgálni. (teol.hu)
Egészségkártyát kaptak Bátaszék Önkormányzati dolgozói. A plasztik
lapot a napokban adta át a jegyző a jogosultaknak. Ez az Országos
Mentőszolgálattal együttműködve, a havi sürgősségi betegellátás
támogatása mellett lehetőséget nyújt arra, hogy mind a privát, mind az
állami egészségügyi intézetekben létrejövő leleteket, dokumentumokat a
saját tulajdonában kezelje és tárolja a kártyával rendelkező személy. Ez
a járóbeteg-ellátást nyújtókat is segíti a gyors és pontos diagnózis
felállításában, a kórelőzmények megismerésében. A szolgáltatáshoz
kapcsolódik egy baleseti biztosítás – a regisztráltaknak 500 ezer forint –
és temetési költségtérítés baleseti halál esetén. Hogy pontosan mire jó a
kártya, azt Skoda Ferenc, Bátaszék jegyzője mondja el. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Hársfasort siratnak a Szedresiek. A katolikus templom külsejének és
környezetének felújítása miatt vágatta ki az épület mellett lévő fákat az
önkormányzat. A település vezetése szerint indokolt volt ez a lépés, a
szedresi SZIGET Egyesület szerint viszont barbár pusztításról van szó.
Utóbbi szervezet közölte, hogy 2012-ben a Duna-Dráva Nemzeti Park és
Paks város főkertésze együttesen helyi jelentőségű védett természeti

értékké nyilvánította a szedresi hársfákat. A település a Jövőnk
Energiája Alapítványtól 12 millió forint támogatást nyert a katolikus
templom külső felújítására. Azon túl, hogy az épület megszépül, annak
környezete is megújul. Sétányt alakítanak ki az épület mellett, ez pedig
azt is jelenti, hogy parkosítanak. És korábban új hársfasort ültettek,
mondja a plgármester. (teol.hu)
Mintegy 10.000 diák, pedagógus és közel 500 szakember figyelmét hívja
fel a ,,Legyen más a szenvedélyed” program. A diákoknak szervezett
roadshow 8 hónap alatt országosan több, mint 50 településen jelenik
meg. A mai állomás Szekszárd. A program középpontjában a tiszta
tudat, a józanság, és az egészséges életmód kultúrája áll. Mindezzel azt
szeretnék elérni, hogy a fiatalok számára ne legyen kulturálisan
elfogadott a droghasználat. További részletek Burszki Mónikától, a
Nemzeti Drogmegelőzési Iroda megbízott vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
A tervek szerint jövő szeptemberben már üzemelhet a tolnai tanuszoda,
úgy, hogy előtte a próbaüzem is lezajlott. A kötelező iskolai úszásoktatás
feltételeinek biztosítása érdekében a kormány korábban úgy döntött,
hogy minden olyan járásban építenek tanuszodát, ahol még nincs.
Tolnán az országban az elsők között indult meg a fejlesztés. A képviselő
testület legutóbbi ülésén kiválasztotta a tervezéshez szükséges
geodéziai és talajmechanikai vizsgálatokat végző céget – tudósít a
teol.hu. A beruházáshoz a városnak 25 százalékos önerőt, plusz a
közművek kiépítését és más kapcsolódó költségeket kell állnia. Az
üzemeltetést viszont az állam fizeti. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Nem ritkul a felhőréteg odafenn, és pára köd is
bárhol előfordulhat. Ez különösen az autósokra jelenthet veszélyt, mert a
látótávolság egyik pillanatról a másikra minimálisra csökkenhet, és az
útra lecsapódó nedvesség csúszós felületet okozhat. Csak néha bukkan
elő a nap. Tengelicen a hajnali 8 fok után 14 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

