12.17. – hétfő 15.00
Tolna megye útjain is kell az óvatosság a közlekedésben
Idei utolsó ülését tartotta a Szekszárdi önkormányzat
Árva kutyák várják a látogatókat a megyeszékhelyen
Párás borongós idő lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 17-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A legtöbb helyen havasak, a legjobb esetben sónedvesek az utak. Ez
igaz Tolna megyére is. Annak érdekében, hogy ne emelkedjen a
balesetek száma, a katasztrófavédelem Öntől is azt kéri, hogy indulás
előtt tájékozódjon a várható időjárási és útviszonyokról, és csak a téli
körülményekre megfelelően felkészített, jó műszaki állapotban lévő
autóval induljon útnak. További információk Boros Brigittától, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei katasztrófavédelmi
szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
Sok témában hozott döntést ez évi utolsó ülésén Szekszárd közgyűlése.
A testület elfogadta a kulturális központot működtető közművelődési kft.
jövő évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás
összegét. Közel kétszázötvenmillió forintról van szó. A közgyűlés
felülvizsgált több díjat is, és az elmúlt évekhez hasonlóan, ezeken most
sem változtatott. Nem kell tehát többet fizetni jövőre a parkolásért, a
helyfoglalásért, nem emelkednek 2019-ben a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díjai és a temetői díjak
sem, írja a teol.hu. Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatója arról számolt be a közgyűlésnek, hogy csökkent a
pótdíjak száma és az ebből befolyt pénz, a parkolásból származó
bevétel azonban nem lett kevesebb. Javult tehát a díjfizetési fegyelem.
Drasztikusan nőtt a mobiltelelefonon fizetett parkolások száma. (teol)
December végén három alkalom is lesz, amikor az adakozni kívánók
ellátogathatnak a szekszárdi kutyamenhelyre, és a nyílt napok mellett
idén is megszervezik a Menhely-Karácsonyt. Első alkalommal december
21-én találkozhatnak az ebekkel és gondozóikkal, a Szekszárdi Advent
programsorozatban, a Béla király téren. Hangos meghívó Fiáth Szilviától,
a Szekszárdi kutyamenhely vezetőjétől. – INTERJÚ!!!

Idei utolsó ülését tartotta Paks képviselő tetsülete. Módosították a
költségvetési rendeletet, mert a polgármesteri hivatal felújítására,
valamint a Paks-Dunakömlőd kerékpárút megépítésére elnyert pályázati
támogatáshoz – az időközben megemelkedő az építőipari árak miatt –
saját forrást kell rendelni, ahogy a Paksi FC edzőpályáinak
kialakításához, valamint az új kutyamenhely megépítéséhez szükséges
területek megvásárlásához is. Az összeget a pályázati céltartalékból
biztosítják, és átcsoportosítanak forrásokat a beruházási pénzeknél. A
védett épületek felújítására szánt támogatási keretet is emelték. Az
eddigi utófinanszírozás helyett, az elnyert támogatás felét előre
megkapják a sikeresen pályázók. (teol)
Szerdán a Babits Mihály Kulturális Központban mutatják be az
Atomerőmű
KSC
Szekszárd
kosarasainak
sikereiről
szóló
dokumentumfilmet. Ezt követően, december 20-án a fővárosba
látogatnak a lányok, az idén utoljára lépnek majd pályára, mégpedig az
MTK-Budapest otthonában. További információk Szabó Noémitől, az
Atomerőmű KSC Szekszárd, szakmai igazgatójától. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Néha csak erősen felhős lesz az ég, máskor meg
ehhez még párás levegő is társul, néha azért előbukkan a nap is.
Csapadék viszont nem várható. Szekszárdon a hajnali -5 fokról -1 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

