12.07. – péntek 15.00
Túl kevés csapadék jutott a repcének
Tűzoltó autót kapott Fadd
Csak Szekszárdon van a megyében éjszakai hajléktalan szállás
Érkezik egy hidegfront
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 7-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Sok a ritkás repcetábla, az aszályos ősz és a rovarinvázió nyomot
hagyott rajtuk. Tolna megyében több mint hétezer hektáron vetettek
repcét a gazdák, de a vetést még nem fejezték be. Az előrejelzések
szerint az aszályos ősz miatt jövőre jobb ára lehet a repcének, áll a
teol.hu összefoglalójában. Az agrarszektor.hu szerint, úgy tűnik,
kifejezetten repcehiányos évnek nézünk majd elébe, ami jót tehet a mag
jövő évi piaci árának. (teol)
Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem
tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más
jogcímen sem jogosult, be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz, és december 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékot
kell fizetnie, hívta fel a figyelmet Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Megyei
Adó- és Vámigazgatóság szóvivője. – INTERJÚ!!!
A németországi Aschaffenburg városa egy Magirus LF 2 típusú
gépjárműfecskendőt ajánlott fel a Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.
A jármű kulcsait a németországi város tűzoltóságának kiképzési
parancsnoka adta át. Az 1987-es évjáratú járműben mindössze tízezer
kilométer van, 1600 liter víz és 200 liter hab szállítására alkalmas. A
Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület idén ünnepelte 125 éves évfordulóját,
a szervezetnek jelenleg több mint negyven tagja van, akik közül
tizenhatan részesültek olyan képzésben, amely beavatkozásra
alkalmassá teszi őket. Négy tag rendelkezik tűzoltásvezetői
végzettséggel, hatan pedig gépjárművezetői beosztást látnak el.
(kadarka.net)
Bátaszék város önkormányzata jövőre is folytatja a kisgyermekek
védőoltásának támogatására létrehozott programját. A megyében
egyedülálló projekt keretein belül a bárányhimlő, illetve a rotavírus elleni

oltásokat biztosítja az Önkormányzat a rászorultság függvényében,
mondta Dr. Bozsolik Róbert, polgármester. – INTERJÚ!!!
Ahogy egyre hűl a levegő, egyre nagyobb szükség van a hajléktalan
ellátásra. A megyében csak Szekszárdon van arra lehetőség, hogy
éjszakára is befogadják a hajléktalanokat. Pakson és Dombóváron csak
nappali melegedők vannak, ahol főtt ételt kapnak, tévét nézhetnek,
fürödhetnek és moshatnak is a rászorulók, írja feltáró anyagában a
teol.hu. Szűcs László, a szekszárdi intézmény vezetője elmondta, míg
négy éve kétszáz körül volt a szállón megjelent hajléktalan, addig tavaly
százötvenen vették igénybe a lehetőségeket. Szekszárdon egyébként az
éjjeli menedékre naponta 20 férfit és 5 nőt tudnak befogadni, a nappali
melegedőbe ötvenet, ugyanennyit a népkonyhán is. Ha nagyon hideg
van és erre van igény, akkor plusz 12 főnek alakítanak ki éjszakai
szállást a nappali melegedőben. (teol)
Az Atomerőmű KSC Szekszárd karácsonyi rajzpályázatot hirdet „KSCVarázslat címmel, alsó tagozatos tanulóknak. A tetszőleges technikával
készített alkotásokat december 15-ig várják a KSC irodájában, és a
legügyesebbek értékes jutalomban, továbbá KSC-s relikviákban
részesülnek, mondta Szabó Noémi, az Atomerőmű KSC Szekszárd
szakmai igazgatója. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: hidegfront éri el hazánkat, sokfelé elered az eső,
az Északi-középhegységben kezdetben ónos eső, majd havas eső, hó
hullhat, és a szél is megélénkülhet. Szekszárdon a hajnali +4 fokról +9
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

