Április 6 hétfő
Dombóvár nyerte a hivatásos tűzoltók megyei focibajnokságát
CD-vel állítanak emléket Baka István költőnek
Sok alkoholt fogyasztanak a szekszárdi fiatalok
Új fejlesztés a hulladékkezelőben
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. április 5-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
A megye tűzoltóságai, az igazgatóság csapata és az atomerőmű
létesítményi tűzoltósága egymás ellen rúgták a bőrt az április 3-án
megrendezett megyei focibajnokságon a dombóvári ipari iskola
sportcsarnokában. A megyei focibajnokság megrendezése már sokéves
hagyományra tekint vissza. A sport hozzátartozik a hivatásos állomány
mindennapjaihoz, hiszen a tűzoltói hivatás gyakorlásához a megfelelő
erőnlét nélkülözhetetlen, ezért az állomány tagjainak szigorú
követelményeknek kell megfelelni. A végeredmény kialakulásáig szoros
csatákon keresztül vezetett az út. A döntők során a szekszárdiak
döntetlent játszottak a dombóváriakkal, viszont a paksiaktól 5:3-ra
kikaptak. Végül a dombóvári tűzoltók állhattak a képzeletbeli dobogó
legmagasabb fokára, miután 4:3-ra verték a paksi csapatot. A 2. a Paksi,
a 3. helyezett pedig a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság csapata lett. A
gólkirályi címet Bognár Zsolt tű. őrmester, a Szekszárdi csapat tagja
kapta, aki hat gólt rúgott a délelőtt folyamán. A legjobb kapus Fodor
Tamás tű. törzsőrmester lett Paksról, míg a legjobb mezőnyjátékosnak a
dombóvári Juhász István tű. hadnagyot választották.
Baka István közel harminc verse kerül a közönség elé az idén Dinnyés
József zeneszerző, „daltulajdonos” és Orbán György előadóművész
közös CD-jének köszönhetően. A készülő lemezről Orbán György
beszélt rádiónknak. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
Két díjra is várja a javaslatokat a paksi önkormányzat. Az egyik az
oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak és pedagógiai
szakszolgálati tevékenységet ellátóknak a gyermekek harmonikus
személyiségformálásában huzamosan végzett munkájuk elismeréseként
a „Gyermekeinkért kitüntető díj”, amelynek adományozására április 8-ig
tehet javaslatot minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi

személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az
ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá
teszi az elismerésre. A díjat a pedagógus nap alkalmából rendezett
városi ünnepségen adják át. A másik elismerésre, a Pongrácz Sándorkitüntetésre április 30-ig lehet javaslatokat tenni. Az önkormányzat ezt a
díjat azok tevékenységének elismerésére alapította, akik munkájukkal
jelentősen hozzájárultak a település egészségügyi ellátásának
fejlesztéséhez, és ezen a területen nyújtottak kimagasló teljesítményt. Az
elismerést a Semmelweis nap alkalmából tartott városi ünnepségen
adják át. Mind két javaslatot írásban lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyzőhöz.
Egy felmérés eredménye szerint sok alkoholt fogyasztanak a szekszárdi
fiatalok. A riasztó adatokról Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum szakmai koordinátora beszélt rádiónknak. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Elkészült és hamarosan üzembe állítják az új, 60 tonnás hídmérleget,
valamint beépítették a klimatizált válogató kabint és a perforátort a paksi
hulladékkezelő központban. Emellett már elkezdődött 300 darab új
közterületi konténer kihelyezése és rövidesen megérkezik egy új
kisteherautó. A mintegy 60 millió forintos összértékű beszerzéssel a
munkakörülmények javítása és hatékonyság növelése volt a Paks és
Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás célja.
Térségünk időjárásáról:
Kedden gyakran lesz erősen felhős az ég, és többfelé, több alkalommal
fordulhat elő eső, záporeső. Az északi szél erős, néhol viharos lesz. A
hőmérséklet 2 és 10 fok között várható.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

