12.12. – szerda 15.00
Egyetemi megállapodás Tolna megyei és Szekszárdi kutató és
szolgáltató központokról
Segítenek a rászorulóknak
Tűzoltó eszközöket kaptak az önkéntes lánglovagok
Lehet még csapadék
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 12-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A térség innovációs fejlődése szempontjából fontos eseménynek adott
otthont a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző
és Vidékfejlesztési Kara december 12-én. Aláírtak egy olyan
együttműködési megállapodást, amelynek elsődleges célja Tolna megye
és Szekszárd város gazdasági, társadalmi, kulturális vonzerejének
növelése új kutató- és szolgáltató központok megalapításával és közös
működtetésével. További részletek prof. Dr. Szécsi Gábortól, a Pécsi
Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképző
és
Vidékfejlesztési Karának dékánjától. – INTERJÚ!!!
A szekszárdi Szent Erzsébet Caritas Alapítvány nemcsak karácsony
környékén segíti a rászorulókat és az elesetteket, hanem egész évben.
Ilyenkor azonban gazdagabb az ajándék. Kedden délután nyolcvan
embert vendégelt meg az alapítvány. Mint azt Kovács Jánosné
kuratóriumi elnök a teol.hunak elmondta, a hétvégén a szekszárdi Tesco
áruházban gyűjtenek tartós élelmiszert, a jövő héten pedig kétszáz
ember kap adományt. A szekszárdi katolikus plébánia többször
csatlakozott a Caritas akcióihoz. A karácsony közeledtével tartós
élelmiszert gyűjtenek a templomokban, amit az alapítvány
munkatársainak adnak át, akik eljuttatják ezeket a rászoruló
családoknak. Tolna megyében három településen – Pakson,
Dombóváron és Szekszárdon – fogadják azokat, a hajléktalanokat, vagy
azokat, akiknek még meleg ételre sem jut. (teol)
Átvették az önkéntes tűzoltó egyesületek képviselői azokat az új
eszközöket, amelyeket a 2018. évi pályázaton nyertek el. A pályázatot a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó
Szövetség írta ki az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki
mentési,
ifjúságnevelési
és
hagyományőrző
tevékenységéhez
kapcsolódó technikai ellátás javításának, az üzemeltetési költségek,

valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására, mondta Boros
Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
– INTERJÚ!!!
Négy új – figyelemfelhívó – táblát állított fel a Tolna Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közreműködésével a
megyében. Első körben még 2006-ban kerültek ki ilyenek. Ám az
múlásával a táblák állapota jelentősen romlott, ezért 2017-ben a
bizottság új jelzések felállítását kezdeményezte. A baleseti adatok és
okok elemzését követően a 6-os számú főút mentén négy óriásplakát
kihelyezéséről döntött a testület. A táblák felállítása az elmúlt hetekben
fejeződött be – tájékoztatta a kadarka.netet a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság. A Szekszárd határában elhelyezett tábla egy általános
figyelemfelhívó óriásplakát, mely egy rossz döntés miatt bekövetkező
balesetre és annak következményeire irányítja az arra közlekedők
figyelmét. (kadarka.net)
A Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei képviselete
csütörtökön 14.50-16.00-ig félpályás útlezárással tiltakozik a
Munkatörvénykönyv, rabszolgatörvénykény elhíresült módosítása ellen.
A tiltakozás a Palánki körforgalom Szekszárdi oldalán lesz, mondta
Tukacs Imre, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Tolna megyei
képviseletvezetője. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: A Dunától keletre lesz több napsütés, másutt
azonban könnyebben beborulhat az ég. Csak néhol kezd el szállingózni
a hó, de lesz ahol a pára és a köd marad meg hosszabban.
Szekszárdon.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

