03.05 – szombat 15.00
60 éve szakadtak át a Duna gátjai
Elindult a nagyböjtig tartó adománygyűjtés
Évet értékelt a Dombóvári rendőrség és a roma önkormányzat
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 5-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Pontosan 60 éve pusztított a Dunai jeges ár. 1956 márciusában a
töltésszakadások a Bogyiszló, Báta, Baja, Mohács által határolt területen
okoztak súlyos károkat, emlékeztet a teol.hu. A katasztrófa miatt
Bogyiszlót teljes egészében, míg Faddot, Tolnát, Sióagárdot, Pörbölyt,
Bátaszéket és Bátát részlegesen kellett kitelepíteni. A több ezer evakuált
embert a környező települések lakói fogadták be. Az 1955/56-os téli
időjárás rendkívüli volt. Ilyen hideg február az azt megelőző 176 évben
csak egyszer, 1929-ben fordult elő. Hazánkban több mint egy hónapig 0
fok alatt volt a középhőmérséklet. 1956. január 30-án megindult a zajlás
a Dunán, az alsó szakaszon a jégtáblák összetorlódtak és a mederben
beálltak. Az Alpokban hirtelen bekövetkezett enyhülés és az ott lehullott
igen jelentős csapadék következtében a Budapest feletti Dunaszakaszon a jégmozgás okozta árhullámokat közvetlenül egy egészen
rendkívüli méretű hóolvadásos áradás követte. A Duna felső szakaszáról
jövő jég, így például Dunaföldvárnál és Domborinál az álló jég felső
széléhez rakódott, és a kialakult jégblokádokra ráfutott az árvíz. A több
méter vastagságú jégtorlaszok az árhullám víztömegét felduzzasztották.
Ez soha nem látott mértékű vízszint kialakulásához vezetett. A
megemelkedett vízállás összesen 58 helyen okozott töltésszakadást a
Duna jobb és bal partján 1956-ban. (teol.hu)
Alapítványok, egyesületek, nonprofit vállalkozások és önkéntesek
munkáját segítő Civil információs centrumoknak szóló megbízóleveleket
adtak át Budapesten. A dokumentumokat Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Soltész Miklós, az
Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
államtitkára és Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár nyújtotta át. Az eseményről Sándor Tamás, a
Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület munkatársa számol be. INTERJÚ!!!

Meghirdették, az immár hagyományosnak számító, nagyböjtig tartó
tartós élelmiszer-gyűjtést a tolnai katolikus templomokban. A híveket arra
kérik, hogy hozzák el a szentmisékre felajánlásukat, és tegyék a
templomban az erre kijelölt helyre. A legkisebb adomány is a felebaráti
szeretet jele. Ezt megtehetik a vasárnapi szentmiséken és az azt követő
hétköznapokon, egészen március 13.-ig. Az adományokat a Karitász
juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtés
eredményeként családok ezreit tudták segíteni a segélycsomagokkal.
Akik inkább pénzzel támogatnák az akciót, a Béla téri templomban, a
Szent Antal perselybe helyezhetik el azt. (teol.hu)
A Tavalyi évet értékelték rendőr és roma vezetők Dombóváron. A helyi
rendőrkapitányság és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatok között
együttműködési megállapodás van érvényben. A mostani értékelőn
nemcsak az elmúlt időszak eseményeit elemezték, de meghatározták
2016 feladatait is. (police.hu)
Szekszárdon lép fel a Margaret Island. A koncertet Szekszárd szívében
tartják. Hangos meghívó Lábas Viktóriától az együttes énekesétől. INTERJÚ!!!
Ötödször lesz idén Atomfutás, de a hosszútávfutás hódolóinak nem kell
szeptemberig várniuk, májusban is elővehetik a futócipőt: május közepén
lesz UltramarAtom és Atomcross is. A versenyeket a Scheffer
Rendezvényszervező Iroda szervezi az Atomerőmű SE-vel, a város
önkormányzata és az atomerőmű támogatásával csakúgy, mint az
Atomfutást. Scheffer István, aki maga is ultrafutó, azt mondta a teol.hunak, az UltramarAtom idén hivatalos országos bajnoki verseny lesz, ami
nem jelenti azt, hogy ne nevezhetne bárki. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Most még leginkább derült az ég, ezt élvezze ki,
mert holnapra elromlik az idő. Jön a ború és az eső. Többfelé a szél is
megélénkül. Mórágyon vasárnap reggel +7 fok körüli értékekre
számíthat, míg a csúcs +12 fok körül alakul.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

