Március 21. szombat
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. március 21-én,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Szabadtéri tüzek – fontos a megelőzés
A Fejlesztéseik összehangolásán dolgozik a megyei és a szekszárdi
önkormányzat
Budapesten mutatták be a Paksi Képtár katalógusát
Atomerőmű KSC Szekszárd- PEAC-Pécs párharc ma este
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak,
hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat
vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A szabadban keletkezett tüzek 99
százalékát emberek okozzák. A veszélyekről és a megelőzésről Boros
Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője
beszél. - INTERJÚ!!!
Ács Rezső polgármester és Fehérvári Tamás elnök konzultációs
fórumon egyeztetett Szekszárd Megyei Jogú Város és a Tolna Megyei
Önkormányzat hatáskörébe tartozó fejlesztési elképzelésekről, azok
összehangolásáról. A konzultáción részt vettek a megyei Közgyűlés
alelnökei, valamint az önkormányzati hivatalok érintett szakemberei is. A
Tolna Megyei Közgyűlés április végén dönt a megye fejlesztési
programjáról, amelyet pénteken a Tolna Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum előzetesen elfogadott. A Fórum tárgyalta a
szekszárdi fejlesztési tervek és a megyei projektek összhangba állítását
is: a megye és a megyeszékhely együttműködésének értelmében közös
projektlista felállítására került sor. Ennek értelmében a jövőben több
közös fejlesztési célkitűzés, mit a Sió projekt, a Gemenc fejlesztése, a
Kerékpárút-hálózat megvalósítása érdekében egyeztet a két
önkormányzat.
Nagy szakmai érdeklődés övezte a Paksi Képtár által kiadott Régiúj c.
könyv bemutatóját Budapesten az Írók Boltjában. A kiadvány Paksi
képtárban szombaton nyíló tárlat katalógusa is egyben: ugyan a kiállító
Károlyi Zsigmond teljes munkásságára utal, de - csakúgy mint a tárlat - a
teljes életműből a geometrikus vonalat domborítja ki. A festő mintegy
800 képéből és 600 vázlatából százhúszat mutat be. Károlyi Zsigmond a
neoavantgárd egyik legfontosabb személyisége Magyarországon, a
Képzőművészeti Egyetem professzora, 2-3 festő-genericó kinevelője. A
hagyományos értelemben vett képek mellett fotókkal, objektekkel
foglalkozott, filmeket, performanszokat készített, de később mindinkább

a festészet felé fordult. Mellette azonban megmaradt az elméleti
kérdések iránti érdeklődése és az irodalommal való kapcsolata is. A
Paksi Képtárban ma este 18 órakor nyíló tárlatán Beke László
művészettörténész méltatja alkotásait.
Szintén ma este 18 órakor kezdődik az Atomerőmű KSC SzekszárdPeac Pécs női kosárlabda NB i. rájátszás negyeddöntőjének 2.
mérkőzése. A mérkőzés előtt Magyar Gergelyt a szekszárdiak edzőjét
kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Időjárásunkról
Ma túlnyomóan napos, szép márciusi időnk volt. Vasárnap délelőtt
erősen felhős lesz az ég, és elszórtan kisebb eső, záporeső is
kialakulhat. Délutánra csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. Az
északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 1, délután 13 fok
körül várható.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

