09.18 – csütörtök 15.00
Most vannak a Szekszárdi Szüreti napok
Népszavazás lesz a hétvégén Alsónyéken
A népművészet mestere a Kakasdi mesemondó
Marad még a szép idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. szeptember 18-án,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már javában zajlik Szekszárd legnagyobb eseménye a Szüreti Napok. 4
napon át, összesen 58 programmal várják az érdeklődőket. Lesznek
kiállítások, koncertek, hagyományőrző kézműves vásár. A rendezvény
leglátványosabb eseménye a Szüreti felvonulás, melyben 50 csoport,
több mint 2000 fő jeleníti meg a szürettel kapcsolatos hagyományokat,
színpompás viseletekkel, produkciókkal. A szombat esti folklórműsorban
idén először a társadalmi zsűri megválasztja a „Szüret Táncos Párját”.
Vasárnapig a Borudvarban 39 borászat és 2 pálinkaház áll a vendégek
rendelkezésére. (stb. közl.)
Népszavazás lesz a hétvégén Alsónyéken. Az ott lakók arról döntenek
majd, hogy a település egy része Bátaszékhez csatlakozzon-e. Ez egy
12 423 négyzetméteres terület. A hét ingatlan átadásáról Bátaszék és
Alsónyék képviselő-testülete 2011-ben megegyezett, de ezt helyi
népszavazáson is meg kell erősíteni. A 780 lakosú településen
mindössze 17 választópolgár szavazhat a referendumon, ennyien
jogosultak a voksolásra azok közül, akiknek az érintett településrészeken
állandó lakcímük van. A népszavazás akkor lesz érvényes, ha azon a
jogosultak legalább fele részt vesz és érvényesen voksol. (index)
A holokauszt áldozataira emlékeztek Dombóváron. Az eseményen Izrael
állam magyarországi nagykövete Ilan Mor is részt vett. A Kaposszekcső
határában fekvő izraelita temetőben hajtottak fejet a 70 évvel ezelőtt
történtek áldozatai előtt. Az eseményről Szabó Lóránd, Dombóvár
polgármestere beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A névadóra emlékeznek holnap a bonyhádi Széchenyi István Általános
Iskola tanulói. Ekkor adják majd át a Bősze István által alapított

Széchenyi kitüntetést is. Délután alsó- és felső tagozatos diákok egy
városi sétán vehetnek részt, ahol Széchenyi életével kapcsolatos
feladatokat kell majd megoldaniuk. A programokról Szabó Béláné, a
bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola igazgatója mesél. INTERJÚ!!!
A népművészet mestere lett a Kakasdi mesemondó. Sebestyén István
bukovinai gyermek történeteket ad elő, és népdalénekes. Ezt az
elismerést azok a nem hivatásos alkotók kaphatják meg, akik hosszabb
időszak alatt kifejtett munkásságukban kiemelkedő teljesítményt értek el
a népművészet valamely területén. Mint az a kitüntetés indoklásában
elhangzott:
Sebestyén
István
rendszeresen
részt
vesz
népdalversenyeken, népzenei és mesetáborokban tanít, tudósít a
teol.hu. A kakasdi mesemondó történeteit sok ember hallhatta már Tolna
megyében, de a megyén, sőt az országhatáron túl is sok helyütt ismerik
a nevét. (teol.hu)
Igazán helyi kötődésű tárlat nyílt a Kölesdi Művelődési házban. Grei-fenstein Józsefné azaz Muci mama gobelin munkáit láthatják az érdeklődők.
Az idős hölgy már az 1950-es évek óta varr képeket. Alkotásai
egyébként rokonoknál, ismerősöknél vannak. Most ezeket adták össze,
hogy az életmű szinte egészében megtekinthető legyen. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Mivel az elmúlt időszak csapadékos időjárása
kitisztította a levegőt, így egyenlőre ideális körülmények között lehet
kirándulni. A hétvégére is tervezhet nyugodtan ilyen programot. Persze
csak akkor, ha nem allergiás, mert a parlagfű támadásba lendül. Bár
több lesz a felhő az égen a hét utolsó munkanapján, azért még marad a
jó idő, és esőre sem kell számítani. Kaposszekcsőn a reggeli 12 fok után
20 fok körül alakul a maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

