12.27. – csütörtök 15.00
Nem volt túl sok dolga az ünnep alatt a tűztolóknak
A rendőrök ránéznek a Szekszárd környéki tanyavilágban élő
idősekre
Most van a Fenyő kupa
Csapadékosabb idő jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 27-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Nyugodtan telt az ünnepi hosszú hétvége Tolna megyében, három
tűzesethez és tíz műszaki mentéshez riasztották Tolna megye
tűzoltóegységeit az elmúlt napokban. Három tűzesetből kettő kéménytűz
volt, a fűstelvezetőben lerakódott korom izzott be Dombóváron és
Gyönkön is, azonban egyik esetből sem lett nagyobb baj, személyi
sérülés nem történt. További részletek Boros Brigittától, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
A Szekszárdi Rendőrkapitányság járőrei a Palánki-hegyen élő
egyedülálló időseknek segítettek az téli időszakban. Szekszárdhoz több
külterületi településrész tartozik. Az egyenruhások ellenőrizték a lakatlan
tanyákat, továbbá meglátogatták a várostól távol élő időseket. A nap
folyamán – szükség esetén – segítettek fát aprítani és tüzelőt pakolni
azoknak, akiknek nagy könnyebbséget jelentett az ünnepek előtt
kollégáink önzetlen segítségnyújtása, tájékoztat a megyei rendőrfőkapitányság. (teol)
December 27 és 30 között idén is megszervezik a Fenyő Kupa
teremlabdarúgó tornát Bátaszéken. Az idén 36. alkalommal
megrendezett eseményre amatőr és profi kategóriában nevezhettek a
csapatok. A szurkolókat majd minden nap reggel 9 és este 9 óra között
várják. Hangos meghívó Lehr Bélától, a Fenyő Kupa főszervezőjétől.
– INTERJÚ!!!
A Nemzeti Sport hagyományához híven ezúttal is elkészítette a 2018–
2019-es idény őszi szezonjának játékosrangsorát a bajnoki
mérkőzéseken adott osztályzatok alapján. A Paksi FC-ből tizenegy
labdarúgó került fel a listára. A Paksi FC együtteséből a legelőkelőbb
helyen Hahn János zárt a ranglistán, a házi gólkirály-jelölt a 20.
pozícióban végzett. A második legjobb paksi Haraszti Zsolt lett. A

jobboldali támadót kisebb sérülések hátráltatták abban, hogy legjobbját
tudja nyújtani az ősszel, de tizenöt bajnokin így is pályára tudott lépni,
ezeken négy gólpasszt jegyzett, amivel a 42. helyet húzta be. Az eddigi
meglepetésember Fejes András a harmadik legjobb paksi focista az 52.
helyével. (teol)
A karácsony, a jeles ünnepek a diétázók legnagyobb mumusa, hiszen
hiába a számtalan fantasztikus fogyókúrás tipp, a dúsan megterített
asztalnál nem túl hatásosak. A szakértők szerint az a legjobb, ha ebben
az időszakban jobban figyel a táplálkozás minőségére és mennyiségére.
A mértéktelenül fogyasztott energiadús ételek külön kockázatot
jelentenek azok számára, akiknek valamilyen betegség miatt különleges
étrendre van szükségük, hívja fel a figyelmet Magyar Anna, dietetikus, a
Tolna Megyei Balassa János Kórház munkatársa. – INTERJÚ!!!
Eljárást folytatott lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt egy kaposszekcsői lakos ellen a Dombóvári Rendőrkapitányság. A
68 éves férfi a nyomozás adatai szerint még 2017. május 5-én délben
átmászott egy kaposszekcsői ház kerítésén, majd az udvarról ellopott
egy hulladéktároló edényt és egy asztalt – tette közzé a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság. Az elkövető a bűncselekménnyel közel húszezer
forint kárt okozott. A rendőrök a nyomozás eredményeként
azonosították, majd gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerte a
bűncselekmény elkövetését. (teol)
Végül az időjárásról: a nyugati, délnyugati tájak kivételével többfelé
várható kisebb eső, néhol havas eső, hajnalban északon akár ónos eső
is, illetve északkeleten a hajnali köd is tartósan megmaradhat. Majd
északnyugat felől sokfelé felszakadozik a felhőzet. Szekszárdon a
hajnali +1 fokról +7 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

