12.09. – vasárnap 15.00
Idei utolsó ülését tartotta a Tolna Megyei Közgyűlés
Felkészítették a buszokat a télre
Megújult a bonyhádi zeneiskola
Újabb hidegfront érkezik
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 9-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megtartotta idei utolsó ülését a Tolna Megyei Közgyűlés. A testület
egyperces csenddel és főhajtással emlékezett meg Hirt Ferenc
országgyűlési képviselőről, és a szintén nemrégiben elhunyt Pirgi József
közgyűlési tagról. A megüresedett széket Fülöp János, Fadd
polgármestere kapta meg, aki le is tette képviselői esküjét. Dr. Balázs
Gábor megyei katasztrófavédelmi igazgató nyitotta a beszámolók sorát.
Megköszönte a megyében működő 25 önkéntes tűzoltó egyesület kiváló
munkáját, akik idén 144 esethez vonultak ki segíteni, áll a Megyei
Önkormányzat közleményében. Ezt követően Főépítészi, német
nemzetiségi önkormányzati, valamint értéktár bizottsági beszámolókat
hallgattak meg. A megyei önkormányzat jövő évi külügyi tervét Ribányi
József alelnök mutatta be. (faceook)
Személyesen jelennek meg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.
munkatársai, hogy így szedjék be a kistelepüléseken az elmaradt
szemétdíjat. A rendőrséget többen is megkeresték már, mert attól féltek
csalókról van szó. Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta a hátralék-kezelők minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés
során a NHKV Zrt. által előállított „Beszedési értesítő” alapján jogosultak
készpénzben, a díjtartozás teljes összegének átvételére. – INTERJÚ!!!
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása szerint buszaikat
felkészítették a télre. Ezzel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően,
november 30-ig végeztek is. Mivel télen az autóbuszoknál több javítási
igény jelentkezhet és a mentések száma is jelentősen megnövekedhet,
ezért a társaság járműfenntartási telepein dolgozóknál ügyeleti
rendszerrel, esetlegesen túlóra elrendelésével biztosítja a társaság a
megnövekedett feladatok ellátását. Mindhárom megyei szolgáltatási
központnál korszerű műszaki autómentők állnak készenlétben, a
várhatóan növekvő feladatok ellátására. Amennyiben a meteorológia

szolgálat előrejelzése jelentős lehűlést prognosztizál, szerződés alapján
a társaság időben képes beszerezni extra téli gázolajat, áll a cég
közleményében. A társaság személyszállítási szakterülete operatív
törzset hozott létre, amely a rendkívüli események – időjárás, elemi
csapás, veszélyhelyzet – bekövetkeztét megelőzően, illetve annak
elhárítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. A megyei
szolgáltatási központok – Kaposvár, Pécs, Szekszárd – forgalmi
szolgálatai 24 órában látják el az irányítói feladatokat. (kadarka.net)
A Humánszolgáltató Központ hagyományaihoz híven az idén is
megszervezte karácsonyi ünnepi műsorát, december hatodikán. Ezen a
napon számos programmal kedveskedtek a gyermekeknek és
családjaiknak egyaránt, többek között a Mikulás is megérkezett. Az Ön
segítségével a Rádió Antritt is besegített a csomaggyűjtési akcióba,
mellyel több, mint 100 gyerek napja lett szebb, mondta el Tolácziné
Varga Zsuzsanna, a szekszárdi Humánszolgáltató Központ vezetője.
– INTERJÚ!!!
Több, mint 95 millió forintból korszerűsítették a bonyhádi zeneiskola
épületét. Az energetikai korszerűsítésre több mint 83 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban az önkormányzat, mely 12,5 millió forintot
biztosított a projekthez, írja a kadarka.net. A felújítás során az épületet
újra szigetelték, és így jelentősen csökken majd a fenntartási költség is.
A megvalósítás során nagy figyelmet fordítottak az épület homlokzati
struktúrájának, megjelenésének megőrzésére. Az épület vizesedési
problémái is megoldódtak a felújítás során, amit az önkormányzat
önerőből valósított meg. Ezen túlmenően az akadálymentesítés is
megtörtént. (kadarka.net)
Végül az időjárásról: Erős széllel egy hidegfront érkezik. Elszórtan futó
záporok, a hegyekben hózáporok is kialakulhatnak, de már több helyen
előbújik a nap. Szekszárdon a hajnali 1 fokról 9 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

