08.31 – hétfő 15.00
Hamarosan Brüsszelben lesz a Paksi Protheus Projekt
Ítélet a szekszárdi jogosítvány gyár néven elhíresült banda ügyében
Céges segítség az Őcsényi ovinak
Még kitart a nagy meleg
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. augusztus 31-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Paks rövidesen benyújtja a Protheus Projektet Brüsszelben. Még tavaly
májusban döntött a képviselő-testület arról, hogy elindít egy innovatív,
komplex, a villamos közlekedésre épülő térségi mobilitási programot.
Meghatározták a célt, és hozzárendelték az előkészületekhez szükséges
30 millió forintot. Az ELENA nevű uniós programban szeretnének forrást
nyerni a finanszírozáshoz. A szeptemberben benyújtandó dokumentációt
az Európai Bizottság és az Európai Fejlesztési Bank is vizsgálja majd. A
mintegy 3 milliárd forintos program célja, hogy egy önfenntartó, jó
esetben profitot termelő rendszert alakítsanak ki. A Protheus keretében
39 darab elektromos járművet terveznek vásárolni, ebből 20 autóbusz, a
többi
személyautó,
hulladékgyűjtő,
pickup.
Utóbbiakat
hulladékszállításban, egyéb közszolgáltatásban, szociális ellátásban
használnák. A mintaprogramban a teljes infrastruktúra kiépítése szerepel
töltőállomásokkal, szervizbázissal. Szükség lesz egy modern
elszámolási módokat támogató irányítástechnikai rendszerre, amelyen
keresztül pénzkímélő módszerekkel lehet majd fizetni. Ehhez modern
adatgyűjtő rendszert kell használni, hiszen a buszoknak folyamatosan
kommunikálniuk kell a központtal a töltöttségről, az útvonalról. A program
összhangban van azzal a törekvéssel, hogy Paksot smart city-vé, azaz
„Okos várossá” alakítsák. (teol.hu)
Hivatalos személyként elkövetett vesztegetés bűntette miatt ítélték el a
szekszárdi jogosítványgyárként elhíresült büntetőügy fő vádlottait. A
Pécsi Ítélőtábla döntött az ügyben, és lényegében helyben hagyta a
Szekszárdi Törvényszék ítéletét, így az jogerős. Két autósiskola 2005 és
2008 között gyártotta az okmányokat. Az ország több megyéjéből
érkeztek Szekszárdra vizsgázók, köztük olyanok, akik másutt többször
megbuktak. Ez tűnt fel a hatóságoknak és okozta a résztvevők
lebukását. Persze az illegális szolgáltatásért vaskos pénzeket kaptak az
ügyfelektől. Az ügyben kiszabott legsúlyosabb ítélet 2 év börtön, 4 év

próbaidőre felfüggesztve, a legenyhébb pedig megróvás. A bíróságok az
ügyet kétszer tárgyalták, mert az Ítélőtábla az első ítélet túlnyomó részét
hatályon kívül helyezte. (teol.hu)
„Rendkívül jól fogadták az emberek a „Vár a Megye” elnevezésű
programot, így az jövőre is lesz. A múlt hét pénteki rendezvényről
Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke számol be. - INTERJÚ!!!
Bonyhádon beiktatta hivatalába szombaton Gáncs Péter püspök Aradi
Andrást, akit a gyülekezetek presbitériumai választottak a TolnaBaranyai Evangélikus Egyházmegye esperesévé. Aradi András az elmúlt
években a Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség
lelkészeként teljesített szolgálatot, a következő három évben ez a
tevékenysége egészül ki a törvényességi rend felügyeletével és a
kollégák ellenőrzésével, segítésével az egyházmegyében. Az esperes
szerint nehéz helyzetben lévő egyházmegye a Tolna-Baranyai. Éppen
ezért nem az a kérdés, hogy mi legyen a megmaradt templomokkal,
hanem az, hogy hol van élet, hol vágyják Isten igéjét. (teol.hu)
Túl van A „Berlin” című új színdarabjának premierjén a szekszárdi
Magyarországi Német Színház. Az előadásról Frank Ildikó direktor
mesél. - INTERJÚ!!!
Váratlan segítséget kapott júniusban az Őcsényi Tarkabarka Óvodát és
Családi Napközi a településen működő Goldkern Kft-től. A cég dolgozói
egy teljes munkanapjukat töltötték az óvodában: átfestették az
intézmény udvari játékait, falat meszeltek, rajztáblát helyeztek fel,
kerítésdrótot cseréltek, a régi nádszövetet lecserélték újra, tujákat
ültettek. Új arculatot kapott az óvoda az utcai kerítés teljes cseréje során,
tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Nemsoká érkezik a változás, de egyelőre még
marad a nagy meleg. Alig van felhő az égen, nagyon sokat süt a nap,
esőre nem kell számítani, csak időnként a szél erősödhet meg. Szálkán
a hajnali 20 fokról 37 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

