09.18 – péntek 15.00
Már bor van a szekszárdi különleges palackokban
Átadták a Sárköz-Dunamente Népművészeti Egyesület közösségi
házát
A régi főúri várak hétköznapjaiba kukkanthat be a tolnai MAG
házban
Érkezik az ősz

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. szeptember 18-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Most már elérhetőek az első szekszárdi palackba töltött borok. A
különleges üvegekbe olyan kadarkák, kékfrankosok és bikavérek
kerülhetnek, amelyeket a tizenkét tagú, borászokból álló bizottság
kétharmada elfogadott. A vakkóstoláskor alapvető elvárás, hogy az adott
tétel hibátlan legyen, hogy fajtajelleget vagy borstílust képviseljen,
valamint termőhelyi karaktert jelenítsen meg. Mivel pedig ezen borok az
eleganciáról, a gyümölcsösségről és a fűszerességről szólnak, a
burgundi palacktípusban találták meg az ideális választást. A borvidék
borászai bíznak abban, hogy ezzel a közös arculattal nemcsak itthon,
hanem a nemzetközi piacon is nyerhetnek, főképpen azért, mert a
kisebb pincészetek egyedi csomagolásaival szemben egy ilyen
egységes megjelenés által a szekszárdi borok könnyebben
felismerhetőek lesznek a fogyasztók számára. (teol.hu)
Országos Road Showra indult a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság egy
különleges kamionnal. A környezettudatosságot növelő kampány
mostani állomása Szekszárd. További részletek dr. Lutz Adrienntől, a
szervezet tanácsadójától. - INTERJÚ!!!
Ünnepélyesen átadták a Decsi-hegyen a Sárköz-Dunamente
Népművészeti Egyesület közösségi házát, benne a Présház galériát. Az
első kiállítás az alsónyéki tájház anyagából készült, és a Sárközi
lakodalom fotókon címet viseli. A legrégebbi képek láthatóak a falakon,
kiegészítve néhány tárggyal, ruhával. A kiállítást dr. Balázs Kovács
Sándor néprajzos muzeológus nyitotta meg. (teol.hu)
Igazán különleges tárlat várja az érdeklődőket a Tolnai MAG-házban. Az
újonnan átadott épület első kiállításának címe: Várak, kastélyok,

rezidenciák. A sajátos időutazásnak is felfogható kiállítás öt, a 13-16.
században alapított főúri rezidenciát mutat be, régebbi makettek, illetve
modern tablók, sőt mozgóképek segítségével. A látogatók a visegrádi, az
ozorai, a szigligeti, a simontornyai és egervári várak régmúltjának
mindennapjaiba kapnak bepillantást. (teol.hu)
A hétvégén nemcsak a Szüreti Fesztivál programjai színesítik majd
Szekszárd életét, hanem a kosárlabda is, hiszen szeptember 18-20-a
között rendezik meg a 46. Sió Kupát. A négy csapatos mezőnyt – a
házigazda KSC mellett – az erdélyi Sepsiszentgyörgy, a bosnyák Zenica
és a PEAC alkotják. Részletek Magyar Gergőtől a KSC Szekszárd
edzőjétől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Ma még sokat süt a nap, de hamarosan
megérkeznek a felhők. Ezek főleg a szombat időjárását rontják el. Akkor
már eshet is. Bogyiszlón a hajnali 19 fokról 30 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

