2016.március 13. (vasárnap)
Dr. Fajszi Lajos ismét a VOSZ Tm-i Szervezetének élén
Nemzeti Ünnep Medinán
Ajándékot kaptak a közlekedők
Hétfőn több órára kisüt a nap
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Március 13-án, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Tolna
Megyei Szervezete a héten tartotta a Területi Küldöttválasztó Gyűlését,
ahol ismét Dr. Fajszi Lajost választották meg a szervezet elnökének. A
vállalkozó további öt évig irányítja majd, társadalmi megbízatásban, a
szövetség helyi szinten történő érdekképviseleti munkáját, segítve ezzel
a vállalkozások eredményes működését. A küldöttválasztó gyűlésről Dr.
Fajszi Lajos beszél. - INTERJÚ!!!
Újabb budapesti étterem, a Vigyázó Ferenc utcai Costes DownTown
kapott Michelin-csillagot, ezzel Budapesten már öt ilyen vendéglátóhely
van. A Costes DownTown tavaly júniusban nyitott meg a Vigyázó Ferenc
utcai Prestige Hotel Budapest épületében és már a legnagyobb hazai
étteremkalauz, a Dining Guide versenyén is a legjobbak közé sorolták.
Az étterem séfje a szekszárdi Tischler Petra és Tiago Sabarigo. Az
összegzés szerint a Costesek társtulajdonosa büszke arra, hogy Tischler
Petra és Tiago Sabarigo mellett a Costesnek első Michelin-csillagot
szerző és mindkét étterem szakmai irányítását továbbra is segítő Miguel
Vieira utóda, Palágyi Eszter is kiérdemelte a Michelin csillagot.
Konferenciával és új időszaki kiállítással ünnepelték az Atomenergetikai
Múzeum fennállásának negyedik évfordulóját. A múzeum a megnyitása
óta eltelt időszakban 55.000 látogatót fogadott egyedi tárlatának és
programjainak köszönhetően, melyekben kiemelt figyelmet fordítanak
arra, hogy az atomenergetikával kapcsolatos ismereteket minden
korosztálynak közérthetően adják át. A konferencián a múzeum
múltjáról, jelenéről és a múzeumpedagógia fontosságáról is szó volt,
majd megnyitották a galérián a „Töltődj fel” című időszaki kiállítást,
melyet az Elektrotechnikai Múzeum bocsátott rendelkezésre. A tárlat a
villamosság kialakulását mutatja be, külön kiemelve az erősáramú
elektrotechnika magyar vonatkozású vívmányait.

Nemzeti ünnepünk alkalmából Medinán is megemlékezést tartanak
március 15-én, kedden délelőtt fél 10-kor, a medinai művelődési házban.
A részleteket Vén Attilától, Medina polgármesterétől hallja. - INTERJÚ!!!
A másfél éve alakult Bonyhádi Fotóklub első bemutatkozása alkalmából
16-an állítottak ki alkotásaikból a helyi művelődési központban. A
megnyitót közös képválogatás és közös dekorálás előzte meg, ami
szintén tökéletes csapatépítő tevékenységnek bizonyult. A kiállítás
megnyitóján megtelt a terem érdeklődőkkel és hozzátartozókkal, akik
elismerően szóltak a fotókról és a csapatról. Több kiállítóra
rácsodálkoztak, hiszen először fedték fel nyilvánosság előtt, hogy
hobbijuk a fényképezés. A tárlatot Bedő Kornél, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének regionális alelnöke
nyitotta meg. Mint mondta, a 86 fotó mutatja a csapat színességét, de
egységét is, amely Ritzel Zoltán szakmai vezetőnek, és a klubot
létrehívó Kirchné Máté Rékának köszönhető. A kiállítás 2016. március
25-ig tekinthető meg a bonyhádi művelődési központban.
2016. április 23-án, az idei évben tizedik alkalommal kerül
megrendezésre a Domaine Gróf Zichy utcai futóverseny. Márciusban
megkezdődött az online nevezés az 5 km-es futamra, amely egyben az
5próbaRióba programsorozat lokális rendezvénye is. Az 5 km
teljesítésével 10 pontot lehet szerezni. Emellett a befutónál a
szokásokhoz híven az első 40 férfi és első 40 női célba érkezőt egy
palack Twickel borral, pólóval és értékes Schwarzkopf termékekkel
jutalmaz-nak. A futóverseny bevételei az elmúlt 10 évhez hasonlóan a
szekszárdi atléták versenyeztetését, további rendezvények szervezését
szolgálják. A részvevők nevezésükkel az újra egyesült szekszárdi
atlétikát, a Szekszárdi Sportközpont fiatal versenyzőit támogatják.
A Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság szervezésében 2016.
március 10-én 18 óra és 20 óra közötti időben a lakott területen kívül
közlekedő gyalogosok és kerékpárosok közlekedését ellenőrizték a
rendőrök Szekszárd vonzás-körzetében. Az ellenőrzés ideje alatt a
bizottság tagjai láthatósági mellényt osztottak azoknak, akik
elmulasztották annak használatát. Az akció célja az érintett személyek
figyelmének felhívása a láthatósági szabályok betartására a biztonságos
közlekedés elősegítése érdekében. A hatályos KRESZ szerint ugyanis
„A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó
gyalogosnak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén
fényvisszaverő mellényt, illetve ruházatot kell viselniük.

Híreink végén az időjárásról: Hétfő délig gyakran lesz erősen felhős az
ég - főleg délnyugaton, déltől aztán jelentősen csökken a felhőzet és
több órára kisüt a nap. Sokfelé lesz erős az ÉK-i szél. Napközben 10-11
fok körül valószínű a maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

