12.14. – péntek 15.00
Nem lehet bármit a kályhába dobni
Jól működött a jégkárelhárító rendszer
Ajándék csomagot kapnak a Szekszárdi nyugdíjasok
Kiadós havazást ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 14-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
„Ne gyújtsa – gyűjtse!” elnevezéssel indította útjára még szeptemberben
kampányát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A lakás- és
a kéménytüzek kialakulásában, továbbterjedésében évről-évre
közrejátszik a nem megfelelő tüzelés-fűtés. A fűtésszezon kellős
közepén vagyunk, és még mindig gyakran fordul elő, hogy valaki
műanyagpalacokokat, rongyokat tesz a kályhájába. Hasznos és
megszívlelendő tanácsok következnek Boros Brigittától, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
Hetven százalékkal kisebb területre jelentettek be idén jégkárokat a
gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint. A
kárcsökkenésben az játszott szerepet, hogy működésbe lépett az
országos jégkármérséklő-rendszer. A védekezési hálózatot jövőre április
15-től helyezik üzembe. Győrffy Balázs, a NAK elnöke elmondta, hogy a
talajgenerátorok a védekezési szezonban országosan átlagosan 87-szer
léptek működésbe és 479 órán keresztül üzemeltek. Tolna megyében az
országos átlagnál többször, a bonyhádi körzetben még az 550 órát is
meghaladta. A legtöbb vihar a Dunántúlon Baranya, Tolna és Somogy
megye déli részén, illetve Bács-Kiskun megyében volt. (teol)
Ez a második év, hogy Szekszárd Önkormányzata a karácsony előtti
akciójában megajándékozza a megyeszékhelyen élő nyugdíjasokat. A
csomagokban tartós élelmiszerek mellett tea, kávé, de még édesség is
helyet kapott. Az érintetteknek előzetesen regisztrálniuk kellett, hogy az
Önkormányzat kellő számú csomagot tudjon kiosztani, tájékoztatott Ács
Rezső polgármester. – INTERJÚ!!!
Két szegregációt – két hátrányos helyzetű településrészt – jelöltek ki
Faddon. Ezek, illetve az ott élők felzárkóztatása a célja a most induló
projekteknek. Két pályázaton is nyertek támogatást a faddiak a
szegregáció felszámolására, összesen négyszázmillió forintot, írja a

teol.hu. Az egyik segítségével az oktatással, a másik segítségével a
lakhatással kapcsolatos lemaradást szeretnék kompenzálni. Fülöp János
polgármester tájékoztatása szerint felmérték az igényeket, s
némelyeknek a nyolc osztály befejezését, másoknak a szakmatanulását
támogatják. A lakhatás terén pedig két épület felújítása, illetve három
szociális bérlakás építése a cél. A szoros szakmai együttműködést
kívánó munkában, az önkormányzaton kívül részt vállalnak a helyi
szociális szolgáltatók, valamint a Láthatár Közhasznú Egyesület
aktivistái. (teol)
Idei év utolsó mérkőzését szervezik meg december 16-án, a szekszárdi
városi sportcsarnokban. Az Atomerőmű KSC Szekszárd ezúttal Cegléd
csapatát fogadja és ez alkalomból egy adománygyűjtő-akciót is
szervezett a stáb. Idén a Tolna Megyei Balassa János Kórház betegei
részére gyűjtenek tisztálkodási szereket, műanyag evőeszközöket, illetve
téli ruhákat. A szurkolók egy előre kijelölt helyen tehetik le adományukat,
és ezeket a szervezők karácsonykor eljuttatják a kórházba, mondta
Szabó Noémi az Atomerőmű KSC Szekszárd szakmai igazgatója.
– INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egy mediterrán ciklon okoz kiadós havazást. A
déli tájakon intenzíven eshet. A szél is megerősödhet, ami hófúvást
okozhat. Szekszárdon a hajnali -2 fokról fagypontig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

