12.22. – szombat 15.00
Megdézsmálták a síkosságmentesítéshez használt szóróanyagot
Szekszárd színes programokkal hangolódott az ünnepre
Jótékonykodtak a Garaysok
Felmelegedéssel számolhat
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 22-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Valakik elég sajátosan értelmezik a közösségi tulajdon fogalmát.
Negyven darab, a síkosságmentesítéshez használt szóróanyagtároló- és
gyűjtőedényt találtak üresen vagy félig feltöltve a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály közmunkásai, miután szúrópróbaszerűen
ellenőrizték a megyeszékhelyen a ládák állapotát. Rohr Adrienn
városüzemeltetési ügyintéző a teol.hunak elmondta, hogy az elmúlt
hetekben kihelyezett mennyiség rohamos fogyását az időjárás nem tette
indokolttá. valószínűleg eddig ismeretlenek egyszerűen ellopták a
szóróanyagot. Azt kérik Öntől, hogy ha ilyen esetet lát, dokumentálja azt
fotókkal, és a képeket küldje el a muszak@szekszard.hu e-mail-címre.
kihelyezett síkosságmentesítő anyag a járdák, parkok, terek,
buszmegállók,
gyalogátkelőhelyek,
lépcsők
érdesítésére,
csúszásmentesítéséhez szükséges. A város a ládákban a hó- és
síkosságmentesítés során egy szezonban átlagosan 110 tonna
szóróanyagot használ el. (teol)
Az idén is igazi karácsonyváró hangulat fogadta az adventi időszakban a
szekszárdiakat. A családokat színpadi produkciókkal, ünnepi
fényfestéssel,
szalmalabirintussal,
adventi
kalendáriummal,
betlehemmel,
cukorkaágyúzással
és
vasárnaponként
közös
gyertyagyújtással várták. Az adventi programsorozatot követően egy
szilveszteri, exkluzív svédasztalos vacsorára invitálják Önt a Babits
Mihály Kulturális Központba, mondja Zsikó Zoltán igazgató.
– INTERJÚ!!!
Az idén az iskola diákönkormányzatának kezdeményezésére a
Szekszárdi Garay János Iskola diákjai és pedagógusai is csatlakoztak a
„Karácsonyi Mosoly Manók, varázsolj mosolyt egy társad arcára!”címmel
meghirdetett országos jótékonysági akcióhoz – tájékoztatta a teol.hu-t
Pekari Bernadett intézményvezető. A gyűjtés november 5. és november
29. között zajlott, a PontVelem Okos Programban résztvevő iskolákban.

A felhívásra nagyon sok szülő és gyerek megmozdult, közel kilencven
doboznyi használt, de még jó állapotban lévő játékot, könyvet sikerült
összegyűjteni és eljuttatni a Máltai Szeretetszolgálat központjába, akik
kiosztják a rászoruló gyerekek között, írja a lap. (teol)
A karácsony a diétázók legnagyobb mumusa, hiszen hiába a számtalan
fantasztikus fogyókúrás tipp a különböző életmód-magazinok hasábjain,
egyik sem szokott beválni, amikor ott ül a terített asztalnál. Ám ha egy
picit is mértékletes, és mozog is az ünnep alatt, akkor már tett
Önmagáért valamint, mondja Szabó Judit, fitneszedző. – INTERJÚ!!!
Karácsonykor természetesen a Tolna megyei kormányablakok is az
ünnep rendjéhez igazodva várnak Önre. Így ha ügyet szeretne intézni,
akkor arra számítson, hogy december 24-én, 25-én és 26-an mindegyik
zárva lesz. December 27-én csütörtökön a szokásos munkarend lesz
érvényben. Másnap, azaz december 28-án, pénteken 8 és 16 óra között
lesznek nyitva, Simontornyán, Dunaföldváron és Bátaszéken pedig
délután 2-ig. 2018 utolsó napján és 2019 első napján természetesen
zárva tartanak majd, áll a kormányhivatal tájékoztatójában. (korm.hiv)
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

