03.20 – hétfő 15.00 – 2,40
Okosmérőket kapnak a paksi középületek
Májusra megalakulhat a Szekszárdi Kutató-Mentő
Csoporteredményes volt a rendőrség megyei közúti ellenőrzés
sorozata
Egyre többet süt majd ki a nap
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. március 20-án,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Okosmérők kerülnek a paksi középületekbe. 11 intézménybe szerelnek
fel majd ilyen készülékeket. Ez Krakkóban derült ki a Paksi
Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem valamint egy hat középeurópai ország részvételével rendezett konferencián. Ez az Európai Unió
Central Európa programjának támogatásával valósulhat meg. A 2016
júniusában indult hároméves projekt célja az energiafogyasztás
csökkentésével hozzájárulni a klímaváltozás mérsékléséhez. Mivel a
legnagyobb
energia-megtakarítás
az
épületállomány
energiahatékonyságának növelésével érhető el, a partnerek a
középületek fogyasztásának csökkentésére fókuszálnak. Első lépésben
fontos részletesen megismerni az épületek energiafogyasztását, ezért
Pakson 11 épület villamos energia, gáz- és távhő fogyasztását méri majd
az önkormányzat okos mérők segítségével, amelyek folyamatosan –
általában 15 perces gyakorisággal – rögzítik a fogyasztási adatokat. Így
feltárhatók azok az időszakok, helyiségek és eszközök, ahol a
fogyasztást csökkenteni kell, tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Első találkozóját tartotta a megalakulás előtt álló Szekszárdi KutatóMentő Csoport a múlt hétvégén. A találkozón Badacsonyi László
ötletgazda elmondta, a csoport célja, hogy segítsen az emberi életek és
anyagi javak megóvásában, elősegítve a katasztrófavédelem és a
rendőrség munkáját. Eddig már 23-an jelezték a csoporthoz való
csatlakozási szándékukat. A megalakulófélben lévő csoport jelentkezői
között van orvos, mentős, műtős, ügyvéd, rendészeti tapasztalattal
rendelkező is. Az egyesületet májusra be is jegyezhetik, mondta el
Badacsonyi László a Szekszárdi Kutató-Mentő Csoport vezetője. INTERJÚ!!!

Összesen 859 járművet ellenőrzött a rendőrség február 24. és március
14. között Tolna megyében. A fokozott ellenőrzés fő célja a
közlekedésbiztonsági helyzet javítása volt, írja a kadarka.net. A rendőrök
54 alkalommal intézkedtek közlekedési szabálysértések miatt, 42
alkalommal helyszínbírságot alkalmaztak, 12 esetben feljelentést tettek,
gyorshajtás miatt 24 járművezetőt vontak eljárás alá – közölte a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság. Külön odafigyeltek a piás sofőrökre a
rendőrök, 7 ilyen akadt fenn a rostán. Tolna megyében az év első két
hónapjában a közúti közlekedési balesetek száma az egy évvel
korábbiakhoz képest emelkedett, a rendőrség ezért kezdett ellenőrzés
sorozatba. (kadarka.net)
Megint trükkös csaló bandák szedik áldozataikat. A már jól ismert
unokázós módszerrel az idősek pénzét csalják ki. A rendőrség
előadásokon igyekszik felvilágosítani az öregeket a módszerről, hogy így
elkerülhessék az áldozattá válást, mondta el Huszti Gábor a Szekszárdi
Rendőr-Főkapitányság szóvivője. - INTERJÚ!!!
„Idős ember a forgalomban” címmel tartott előadást Tóth Nándor, a
Tamási
Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti
Alosztályának
vezetője Tolnanémediben, az idősek klubjában. A rendezvényen az
őrnagy felhívta a résztvevők figyelmét a gyalogos és kerékpáros
közlekedés veszélyeire, kitért rá, hogy mire kell kiemelten odafigyelniük,
de szó volt arról is, hogy mi a teendőjük, ha utasként utaznak járműben,
vagy ha a tömegközlekedést választják. A kezdeményezés nagy sikert
aratott az idősek körében, a tervezett 40-50 perces előadás közel másfél
órára nyúlt. Az alosztályvezető a következő időszakban több előadást is
tart majd a témában a Tamási Rendőrkapitányság illetékességi területén.
(teol.hu)
Idén emelte a városi kitüntetések közé a Magyarok Világszövetsége által
alapított Tisztes Polgár címet Paks Önkormányzata. Most az atomerőmű
korábbi menedzsmentjének tagja, Tóth György, valamint az egykori
tanácstag, Fritz János kapta meg az elismerést, aki tervezőként a
városkép alakításának is tevékeny részese volt. A díjat azok
elismerésére alapították, akik a város életében jelentős szerepet töltenek
be, személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város
megbecsült polgárai, valamint több mint húsz éve Pakson élnek. A díjat
minden évben két fő veheti át a március 15-i városi ünnepségen. A
kitüntetett személyére paksi lakosok, paksi székhelyű jogi személyek,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egyaránt
javaslatot tehetnek. (teol.hu)

Végül az időjárásról: A változóan felhős időben egyre többet süt majd ki
a nap. Azért egy-egy gyors zápor még előfordulhat. A szél veszít
erejéből. Szekszárdon a hajnali 7 fokról 22 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

