2015. július 19. vasárnap
Addj vért, és add tovább!
Nyolcezer kilométer két keréken
Végre itt a hazai dinnye
Marad a kánikula
Jó napot kívánok, Balogh Tibor vagyok. Július 19-én, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Magyar Vöröskereszt július 17-én egy különleges közösségi kampányt
indított, hogy új véradókat toborozzon, valamint a meglévőket aktivizálja.
A szervezet 150 médiamunkásnak, közszereplőnek és vállalatvezetőnek
ajándékot küldött. A nők egy üveg Szekszárdi Bikavért, a férfiak egy szál
vörös rózsát kaptak, rajta egy üzenettel: Adj vért, és add tovább! A
rendhagyó kampányt támogatók bevonásával valósítja meg a Magyar
Vöröskereszt. A viragneked.hu 75 vörös rózsát, 14 szekszárdi borászat
(Bodri Pincészet, Bősz Adrián, Eszterbauer Borház, Ferger-Módos
Borászat, Fritz Pincészet, Heimann Családi Birtok, Márkvárt János,
Mészáros Borház, Merfelsz Pince, Németh János Pincészet, Schieber
Pincészet, Sebestyén Pince, Takler Pince, Vesztergombi Pincészet, Vida
Családi Borbirtok) pedig több mint 80 palack Szekszárdi Bikavért ajánlott
fel a figyelemfelhívó akcióhoz. A Szekszárdi Borászok Céhének több
tagja egyébként nem csak Bikavérét, de vérét is adta pénteken a jó
ügyért Szekszárdon, ezzel elindítva saját véradóláncolatukat.
Az Atomerőmű Sportegyesület Természetjáró Szakosztályának
kerékpártúrázói eddig 8000 km-t tettek meg és átkerekeztek az egész
országon. A bringatúrákról Gergely László szervező beszél. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Tárgyalási szünet lesz a szekszárdi Törvényszék illetékességi területén
működő járásbíróságokon, valamint a közigazgatási- és munkaügyi
bíróságokon egészen augusztus 20-ig. A Szekszárdi járásbíróságokon
az említett bíróságokra kiterjedő hatállyal szerdai napokon 8-12 óráig a
jogi képviselő nélkül járó ügyfél által szóban előterjesztett kérelmet
jegyzőkönyvbe foglalják. A cégbíróságokon és bírósági kezelőirodákban
naponta 9-11 óráig, ügyfélfogadási időben folyamatosan biztosítják az
ügyfélforgalmat.

Legyen kerek, vagy ovális az igazi nyári kánikulában az egyik
legkedveltebb gyümölcs a görögdinnye. Most már hazai termelők
kínálata is megtalálható a piacokon, a zöldségeseknél, vagy akár az utak
mentén is. A termésről, a kínálatról, az árakról Mészáros Zoltán, szedresi
termelőt kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
Egy kis sport: A legutóbbi szezonban a Paksi FC házi gólkirályával,
Könyves Norberttel kapcsolatban az elmúlt napokban találgatások
folytak, hogy az őszt melyik csapatnál, a PAKSI FC-nél, vagy a Vasasnál
tölti el. A két klub folyamatos tárgyalásban állt, mindvégig tiszteletben
tartva egymást, amelynek végén a Paksi FC a következő döntést hozta:
Könyves Norbert, szerződésének végéig, 2015. december 31-ig a PAKSI
FC labdarúgója marad.
Időjárásunkról: Hétfőn marad a nagyon meleg, igazi nyári időjárás.
Csapadékra alig van esély. Éjszaka 19-20, napközben 34-35 fok várható
Szekszárdon és a vételkörzetben. Ha teheti, hűsítse magát a vízparton,
vagy a strandokon.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

