12.28. – péntek 15.00
Idén sem lehet piásan vezetni, még szilveszterkor sem
Keresik az Év Tolna megyei civil szervezetét
Járdafelújítási program Tolnán
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 28-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A rendőrség, mint minden évben, ebben az időszakban felhívja a
figyelmet, hogy autót nem vezethet olyan személy, aki szeszes italt vagy
kábítószert fogyasztott. Ezek ugyanis már kis mennyiségben is olyan
élettani hatást váltanak ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos
járművezetést. Fontos információk Komlósiné Kiss Anettől, a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
A Tolna Megyei Önkormányzat ismét keresi az Év Tolna Megyei Civil
Szervezetét. Emellett a „Bazsonyi Arany Mecénás” díjra is lehet
javaslatot tenni, áll a testület szerkesztőségünkhöz eljutatott
közleményében. Ha Ön tud olyan szervezetről, amelyet alkalmasnak
talál a díjakra, akkor javaslatát várja akár személyesen, akár postai úton
a Tolna Megyei Önkormányzat, egészen január 14-éig. A címet elnyerő
szervezet 100 ezer forintos támogatást is kap. A megyei önkormányzat
minden évben február 1-jén, a Civilek Napján ismeri el a civil szféra
áldozatos tevékenységét, ünnepi civil díjátadó esemény keretében.
(közl)
A Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány sikeres évet tudhat
maga mögött. Az elmúlt hetekben például az Innovációs és Technológiai
Minisztérium a hazai éghajlatváltozással kapcsolatos helyzetértékelő és
döntéstámogató jelentés elkészítését ösztönző nyitókonferenciát
szervezett, amelyre az ország 3150 települése közül csak Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatát hívta meg. Ez alkalommal az elmúlt
10 évi tevékenységét mutathatta be a szekszárdi környezetvédelmi
alapítvány.
További
részletek
Baka Györgytől,
a
Zöldtárs
Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány elnökétől. – INTERJÚ!!!
Folytatódott ez elmúlt hetekben a járdafelújítási program Tolnán. Berta
Zoltán alpolgármester a teol.hunak elmondta, hogy mintegy 2500
négyzetméter térkő-burkolatot fektettek le a kivitelezők. Az összköltség

85 millió forint volt. Igény még további szakaszok felújítására is lenne, de
ebbe a pályázatba most ennyi fért bele. Ha lesz ismét forrás, akkor majd
a képviselőtestület dönt arról, hogy mely’ utcák élveznek elsőbbséget.
(teol)
Az elmúlt napokban több mint hárommilliárd forint értékben adtak át
katasztrófavédelmi feladatokhoz szükséges járműveket a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az összesen nyolcvanhárom,
különböző rendeltetésű gépkocsiból az ország összes megyéjébe, így
Tolna megyébe is került, mondta el Boros Brigitta, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. – INTERJÚ!!!
Százötven családnak készített tartós élelmiszercsomagot a bátaszéki
gondozási központ. Borosné Simon Zsuzsanna az intézmény vezetője a
teol.hunak elmondta, hogy az ajándékokat már át is adták. A csomagba
liszt, cukor, tészta, készétel, tea, rizs, keksz, lekvár, tartós tej, továbbá
édesség és gyümölcs is került. Ahhoz, hogy a központ segíthessen a
rászorulóknak a bátaszéki önkormányzat háromszázezer forintos
támogatást nyújtott, de vállalkozások, civil szervezetek és
magánszemélyek is adományoztak. Az intézmény már december elején
elkezdte az adománygyűjtést. (teol)
Végül az időjárásról: változóan felhős-napos, többnyire száraz, de
sokfelé szeles időre van kilátás. Egy-egy zápor, gyenge eső csupán
északkeleten fordulhat elő. Szekszárdon a hajnali 0 fokról +8 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

