12.29. – szombat 15.00
Sikeres volt Szekszárd 2018-as esztendeje
Aki szeretne, jókat korizhat ezekben a napokban
A kutyákat nagyon megviseli a tűzijáték hangja
Érkezik egy hidegfront
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 29-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Sikeres évet zár Szekszárd önkormányzata. Számtalan rendezvény,
projekt, infrastrukturális fejlesztés, beruházás zajlott a megyeszékhelyen
2018-ban. Mindemellett a helyi nagyvállalatok is bővítették állományukat,
ami a gazdaság működésének alappillére. Az önkormányzat munkáját
többek között Családbarát Önkormányzat Díjjal is elismerték, amelyhez
nagyrészt azok a beruházások járultak hozzá, amelyek az óvodák,
iskolák fejlesztését célozták meg, mondta évértékelőjében Ács Rezső
polgármester. – INTERJÚ!!!
Továbbra is várja a látogatókat a Szekszárdi műjég. Ez a régió egyetlen
ilyen sátorfedésű létesítménye, mely már 12. éve áll a korcsolyázás és
jégkorongozás szerelmeseinek rendelkezésére. Az előző évekhez
hasonlóan továbbra is ingyen WI-FI szolgáltatást is használhatnak a
látogatók, akik így a friss élményekről készült fotókat és videókat
azonnal megoszthatják a világgal. A gyermekeket öt, korcsolyázni segítő
pingvin fogadja: segítségükkel a gyakorlatlanok játékosan sajátíthatják el
a jégen siklás fortélyait. Az sem jelent gondot, ha valakinek nincs saját
jégkorcsolyája, ugyanis lehet bérelni. Pakson is megnyílt a hó közepén a
műjégpálya, mely ebben a szezonban is hétköznapokon 14 és 22 óra
között, hétvégenként és a téli szünetben pedig 9 és 22 óra között tart
nyitva. December 31-én 9 és 13 óra között, az új év első napján 14 és 22
óra között látogatható. A tervek szerint a létesítmény februárban zár, de
ha az időjárás kedvező feltételeket biztosít, akár még márciusban is
nyitva lesz. (teol)
Az egészséges állatok idegrendszere erős, a civilizációs zajokat
megszokták, együtt élnek velük. Értik a zajok keletkezését, tudják,
honnan jönnek, felfogják a rájuk váró következményeket, azonban a
petárdadurranás nem ebbe a kategóriába tartozik. A tűzijáték hangja, a
rakéta sistergése vagy a petárda robbanása menekülési ösztönt vált ki a

kutyákból is, figyelmeztetett Fiáth Szilvia, a Szekszárdi kutyamenhely
vezetője. – INTERJÚ!!!
Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat egy
tizennyolc éves faddi férfi ellen a Szekszárdi Járási és Nyomozó
Ügyészség. A vádlott július 25-én faddi házuk udvarán tárolt,
személyautó bontásából származó vegyes hulladékot bepakolta a
nevelőapja autójába. Másnap délelőtt pedig egyszerűen kipakolta azt a
település határában, egy fás-bokros területen. Ám a mezőőrök tetten
érték. A hulladékgazdálkodás rendje megsértése bűntettének alapesetét
a törvény három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A
büntetlen előéletű, fiatal felnőtt vádlottal szemben az ügyészség
tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben, próbára bocsátást, ennek
idejére pedig pártfogó felügyelet elrendelését szorgalmazza a
Szekszárdi Járásbíróságnál. A vádlott később a lerakott anyagokat
elszállította. (teol)
Végül az időjárásról: egy hidegfront hoz esős időt, keleten,
északkeleten havas eső, a hegyekben havazás is előfordulhat. Élénk,
erős, a Dunántúlon több helyen viharos lesz az északnyugati szél.
Szekszárdon 3 és 4 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

