2016.04.23. Szombat
Beköltöztek a Placcra!
Átadták a bűnmegelőzési kabinetet Szekszárdon
Nyert a Molyhos tölgy
Borult időre számíthatunk
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Április 23-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Beköltözött a Placc Ifjúsági közösségi térre az Új Nemzedék Központja.
A tegnapi megnyitó részleteiről Bánki Bea az Új Nemzedék vezetője
beszél. - INTERJÚ!!!
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon 2016. április 21-én 10 órakor
rendezték meg az újonnan kialakított bűnmegelőzési kabinet átadó
ünnepségét. A Bűnmegelőzési Alosztály munkatársai a rendezvény előtt
a helyi média képviselőinek sajtótájékoztatón mutatták be a kabinet
rendeltetését. Az alosztály vezetője, Daubner Gabriella alezredes
elmondta, hogy a bűnmegelőzési kabinetet úgy alakították ki, hogy a
rendőrség valamennyi korosztály számára széles körű prevenciós
tájékoztatást tudjon adni. A helyiségben megfelelő oktatástechnikai
felszerelések és segédletek állnak rendelkezésre, ezzel is elősegítve a
hatékonyabb prevenciós tevékenységet. A sajtótájékoztatót követően 10
órai kezdettel Dr. Kovács Zoltán ezredes, a megyei rendőrfőkapitány
rendészeti helyettese átadta a bűnmegelőzési kabinetet. A
rendezvényen a szekszárdi iskolák diákjai is részt vettek. A fiatalok
fegyver- és közlekedési bemutatón, valamint bűnmegelőzési kisfilmek
vetítése során ismerkedhettek a rendőrséggel.
Pezsgő bontás! Véget ért a heteken át tartó Európa Év Fája verseny.
Ebben a jó értelemben vett nemzetek között zajló versengésben jó volt
egy olyan ügyért tenni, ami végre nem elválaszt, hanem összeköt
bennünket Bátaszékieket, bennünket magyarokat! Ezekkel a szavakkal
köszönte meg Bátaszék város Önkormányzata nevében dr. Bozsolik
Róbert, polgármester, mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta az
ügyet, akár egy szavazattal, vagy heteken át tartó szervező
tevékenységgel, vagy éppen segítő kampányolással. A részleteket tőle
halljuk: dr. Bozsolik Róbert. - INTERJÚ!!!

Keddtől elérhetők az ügyintézési funkciók a felsőoktatási e-felvételiben.
Így a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési
kar
szekszárdi
hallgatói
is
használhatják
adatbetekintésre, dokumentumpótlásra, adat- és sorrendmódosításra a
felületet – közölte az Oktatási Hivatal (OH). A módosítások határideje
július 12-e. A jelentkezők a felületen ellenőrizhetik az idei általános
felsőoktatási felvételi eljárás központi nyilvántartásában szereplő
adataikat: a személyes adatokat, a megjelölt képzéseket és azok
megfelelő sorrendjét. Szükség esetén az e-ügyintézési funkciók
segítségével egyszerűen javíthatók a jelentkezéskor megadott adatok.
Szintén az e-felvételi felületén ellenőrizhetik a jelentkezők a már
benyújtott dokumentumaik feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét,
valamint megtekinthetik a dokumentumképeket is.
Idén is támogatja az önkormányzat a hagyományos és a panel épületek
energetikai korszerűsítését, két új szakbizottság alakul és Karszt József
veheti át 2016-ban a Paks Város Sportjáért elismerést. Többek között
erről határozott áprilisi ülésén Paks képviselő-testülete. A grémium
döntött arról is, hogy változtatási tilalmat rendel el azokban az építési
övezetekben, ahol a társasházépítések lakossági ellenállást váltottak ki.
A rendelet a már építési engedéllyel rendelkezőket nem érinti.
Híreink végén az időjárásról: Vasárnap erősen borult lesz az ég. Sokfelé
valószínű eső. Délután csökken a csapadék intenzitása és kiterjedése,
nagy területen válik viharossá az északnyugati szél, amellyel több fokkal
hidegebb levegő zúdul a Kárpát-medence térségébe, így fokozatosan
csökken a hőmérséklet. A hajnali 1-3 fokot követően, délután 10-15 fok
közötti hőmérséklet várható Szekszárdon és a vételkörzetben.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

