12.31. – hétfő 15.00
Nagyon sok népszokás kötődik ehhez a naphoz
Paks város állami pénzt kap a fejlesztéshez
A szokás szerint januárban elszállítják a teljesen lebontott
karácsonyfákat
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 31-én,
hétfőn, az óév utolsó napján, 15 órakor következnek a Rádió Antritt
regionális hírei! Békés, Sikerekben gazdag új esztendőt kívánok
Önnek!
A szilveszter és az újév a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, amely
kitüntetett nap volt a paraszti közösségekben. Számos népszokás
kötődik az egykor kiskarácsonynak is nevezett ünnephez, egyik ilyen volt
a minél hangosabb zajkeltés, ezzel űzték el a gonoszt. Ez a mai napig
megmaradt a tűzijáték formájában, persze a mai ember már nem így
gondol erre, mondta Dr. Balázs Kovács Sándor, néprajzkutató,
történész, muzeológus. – INTERJÚ!!!
Pénzt kap Paks. 8 milliárd 17 millió forintot bocsát az önkormányzat
rendelkezésére városfejlesztési feladatok megvalósítására a paksi
atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért, és üzeme
helyezéséért felelős minisztérium előterjesztése alapján az állam. Az
összegről várhatóan január közepén írják alá a támogatói okiratot. A
megvalósításra kijelölt célok között szerepel a Gesztenyés út Kishegyiés Ifjúság utak közötti szakaszának teljes körű felújítása, további
belterületi utak, mint az Anna, a Kömlődi, a Völgy, és az Ősz
korszerűsítése, valamint tömbbelső-felújítás. A kormányzati forrásból
vásárol területet az önkormányzat az új városi sportcsarnok, valamint
egy jégcsarnok számára. Emellett előkészítő feladatokra érkezik egy
keretösszeg, amit a tulajdonviszonyok rendezésére kell fordítani a
Táncsics park és a volt konzervgyár területén. (telepaks)
Több millióan vannak a világon, akik vért adnak, sőt, rendszeresen teszik
ezt. Tudta, hogy egyetlen véradó, egy alkalommal adott vérmennyisége
akár három ember életét is megmentheti? Tolna megyében a 2018-as
évben Paks városa teljesített a legkiemelkedőbben, hiszen itt adtak a
legtöbben vért az elmúlt egy évben, de hasonlóan kiemelkedő
teljesítményt nyújtott Tamási és Bonyhád városának véradói is, mondta,

Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
igazgatója. – INTERJÚ!!!
Most nem lesznek akkora sorok a buszbérletet árusító helyeken. A Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása szerint a 2018
december hónapra váltott havi, valamint félhavi tanuló és dolgozó
bérletek érvényességét 2019. január 7-én, 24 óráig meghosszabbították.
A januári bérleteket egyébként már most is meg lehet vásárolni. (közl)
Ahogy mindig, így idén is elszállítja az utcára kitett karácsonyfákat az
Alisca Terra Nonprofit kft. A gyűjtő járatok január hónapban dolgoznak.
Azt kérik öntől, hogy a fákról szedjen le minden díszt, igen, az üres,
szaloncukor papírt is. Ez utóbbinak szét szedve a szelektív gyűjtőben a
helye. A fákat úgy kell kitenni a házak elé, hogy azok teherautóval
megköztelíthetőek legyenek, de ne akadályozzák sem a gyalogos, sem a
közúti közlekedést. Fontos, hogy ebben az időszakban más
zöldhulladékot nem visznek el, se zsákban, se kötegelve, ez a
szolgáltatás áprilisban indul. (aliscaterra)
Végül az időjárásról: Az új esztendő első napján erősen felhős,
borongós időre készüljön, viszont az esti órákig említésre méltó
csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkül a délnyugati szél.
Szekszárdon a hajnali -4 fokról +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

