12.17 – szerda 15.00
Ünnepi moratórium az E.ON-nál
Eredményes sportolókat jutalmaztak Szekszárdon
Most lett volna 100 esztendős a híres Tolnai népdalénekesnő
Újabb felhők jönnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. december 17-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Nem kapcsolja ki az ünnepekre tekintettel az E.ON csoport december
16-tól január 6-ig a lakossági ügyfeleknél sem az áramot, sem pedig a
gázt. A cég a 63 napot meghaladó tartozás miatti intézkedéseket az
említett időszakban szünetelteti. Ezzel az önként vállalt moratóriummal
kíván a vállalat csoport hozzájárulni ahhoz, hogy a karácsony és a
szilveszter körüli ünnepi időszakban minden ügyfele számára biztosított
legyen az otthon melege és fénye. A kikapcsolási eljárás felfüggesztése
mindazon lakossági ügyfelekre érvényes, akik a vállalatcsoport E.ON
Energiaszolgáltató Kft. kereskedőjével állnak szerződéses viszonyban.
Az önkéntes vállalás más energiakereskedővel szerződött, illetve a nem
lakossági ügyfelekre nem vonatkozik. (teol.hu)
18 sportág legjobbjait jutalmazta Szekszárdon a Tolna Megyei Diáksport
Tanács. Az egyéni versenyzők mellett tizenhárom csapatot is elismertek
az ünnepség szervezői. A rendezvényen a 2013/2014-es tanév
diákolimpiai döntőiben 1. 2. és 3. helyezést elért tanulók vehettek át
emlékplakettet. A 23. alkalommal megrendezett eseményen 18 sportág
egyéni versenyzői mellett 13 csapatot is kitüntettek a szervezők, 267
fiatal tehetség léphetett pódiumra, hogy átvegye az elismerést. (teol.hu)
Gyümölcsöző évet könyvelhet el a Wosinsky Mór Megyei Múzeum. Az
intézmény a 2014-es esztendőben olyan nagy volumenű rendezvénynek
is teret adott, mint például a Múzeumok éjszakája, vagy a Borok és
Húrok koncertsorozat. A jövő évben a múzeum kész a megújulásra,
hogy milyen változásokkal és újításokkal rukkolnak elő, arról Ódor János
az intézmény igazgatója beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!

Ha majd az ünnepek alatt lesz egy kis ideje, és szeretne kiszabadulni a
lakásból, akkor nézze meg a várost úgy, mint egy turista. Érdemes néha
felkerekedni, és picit más szemszögből megnézni lakóhelyünket. Itt van
elsőként Babits Mihály szülőháza, régi nevén a szekszárdi Kelemen ház.
A művész gyermekkorából 6 évet töltött itt, majd diákként és fiatal
tanárként is haza-haza látogatott. Az épület 1780 körül épült, és ma is
eredeti állapotában látogatható. Az első kiállítás 1967-ben volt. Az
emeletes házban kialakított tárlaton Babits alkotói tevékenység
elevenedik meg. Például a földszinti rész a Halálfiai, Babits Mihály
önéletrajzi ihletésű, szülővárosi témájú regényének helyszínét és alakjait
mutatja be. Benn megtalálható a híres sublót, melynek felső fiókja
íróasztallá alakítható. Érdekessége, hogy ezt használta Babits
diákkorában, ide rejtette első írásait. Ha nem lenne meg a cím, akkor az
épületet a Babits utca 3 szám alatt keresse. (femcafe.hu)
Az opera-, népdal- és magyar nóta énekes Boros Jolánt mondhatni
kultusz övezi Zombán. A teol.hu beszámolója szerint az énekesnő
december 12-én lett volna 100 éves. Az összeállításból kiderül, hogy a
művész az opera műfaját hagyta ott a nótáért és a népdalért. De már
édesapja is kötődött ehhez, hiszen cigányzenekara volt Zombán. Boros
Jolán a családjával lépett fel elsőként, sokhelyütt bemutatták tudásukat.
Az egyik ilyen alkalommal figyeltek fel rá, és támogatói segítségével
szerzett operaénekesi diplomát. A Szegedi Nemzeti Színházban kezdte
pályafutását, a II. világháború után a magyar nóták és népdalok mellett
kötelezte el magát, és országos hírnevet szerzett. Naponta milliók
hallgatták a rádióban. 1997. május 13-án hunyt el Budapesten, 83 éves
korában. (teol.hu)
Nem tüzérségi lövedéket, hanem tizenhárom üres hüvelyt találtak
Simontornyán kedden. Ezt a Magyar Honvédség Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Ezred kommunikációs altisztje jelentette be. Korábban a lelet
miatt több családi házat ki kellett üríteni, de végül mindenki, baj nélkül
visszatérhetett otthonába. (honvédelem.hu)
Végül az időjárásról: Újabb, nagyadag felhő érkezik. Ez pedig azt is
jelenti, hogy eleredhet az eső, a délnyugati szél pedig megélénkülhet.
Medinán a hajnali -1 fok után +7 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

