12.02 – péntek 15.00
Színes Adventi programok Gyönkön
Csokigyűjtő futás Szekszárdon
Átadták a megyei Pírma díjakat
Száraz idő lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. december 02-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Magyar Bor Akadémia döntése alapján Mészáros Pál nyerte el a 2016os Év Bortermelője Magyarországon díjat - jelentette be a szervezet
elnöke. A szekszárdi borász második alkalommal szerepelt a díj döntősei
között.
Gyönkön igazán színes programokkal köszöntik az Adventet. Immár
ötödik alkalommal rendezi meg a helyi Német Nemzetiségi Egyesület az
„Édes Gyönk” mézeskalács-, második alkalommal a „Gyönki életképek”című rendezvényt. Most először pedig a látogatók megnézhetik a
nemzetiségi kendő kiállítást. Utóbbi tárlatra a településről 130 darab
féltve őrzött kendő került elő a szekrények mélyéből, sőt egy asztalterítő
is, amit a kitelepítéskor magával vitt egy család és a '80-as években
került vissza Gyönkre. A tárlatot 2016 december 11-ig láthatják az
érdeklődők időpont-egyeztetés után. A mézeskalácsokat jótékonysági
célra ajánlottál fel, a belecskai Mechwart András Otthon lakóinak
valamint a gyönki iskolásoknak. (teol.hu)
Azt, hogy a futás és a boldogság közel áll egymáshoz, a sportág
szerelmesei nagyon jól tudják. Ám most vasárnap arra is lehetőség
nyílik, hogy ezzel másoknak szerezzen örömet. Csokigyűjtést és futást
szerveznek a szekszárdiak. Az édességeket pedig a Tolna Megyei
Integrált Szociális Intézmény lakóinak juttatják el, mondta Csikós László
társfutónagykövet. - INTERJÚ!!!
Böde Dániel válogatott labdarúgó, dr. Kovács Antal olimpiai és
világbajnok cselgáncsozó, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója, valamint a Tücsök Zenés Színpad kapta idén
a Tolna Megyei Prima Díjat. Az elismeréseket a Babits Mihály Kulturális
Központban, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna
megyei szervezetének 12. Prima-díjátadó gáláján adták át. A szavazatok

alapján a közönségdíjat Bacsmai László plébános kapta. Az ünnepségen
adták át az Év megyei vállalkozója elismeréseket is. A díjat Friedmann
Tamás, Kovácsné Pach Magdolna, Mezei Mihály, Piri Lajosné és Vizdár
Zsoltné vehette át. Az Országos Év Vállalkozója Díj megyei jelöltjeit
szintén köszöntötték az est folyamán. Az országos ünnepségen, amelyet
Budapesten rendeznek, a Művészetek Palotájában Barta József, a Barta
és Barta 2000 Kft. tulajdonosa, Nádasdi József, a Nádasdi Kft.
ügyvezető-tulajdonosa és Takler Ferenc, a Takler Pince ügyvezetőtulajdonosa képviseli megyénket, írja a teol.hu. (teol.hu)
A Szekszárdi Kutyamenhely árvái nemcsak hazai családoknál találnak
boldogságra, hanem Németországba is kerül közülük jó néhány. Egy
ottani egyesület támogatásával sikerült olyan kutyusoknak út otthont
találni, akiknek itthon nem sikerül. A részleteket Fiáth Szilvia, a
szekszárdi kutyamenhelyet működtető alapítvány elnöke mondja el. INTERJÚ!!!
Közeledik a Karácsony, és ilyenkor a karitatív szervezetek minél többet
szeretnének segíteni a rászorulóknak. Ehhez persze kell a többiek
támogatása. A Magyar Vöröskereszt például a Tesco áruházakkal
közösen szervez tartós élelmiszergyűjtést. Gulyás Katalin a szervezet
Tolna megyei vezetője elmondta, hogy a Tolna megyei
hipermarketekben, Szekszárdon, Pakson, Bonyhádon és Dombóváron is
várják a felajánlásokat, december 9-én és 10-én. A befolyt adományokat
csomagokra bontva az alapszervezetek – amelyek a legközelebbről
tudják felmérni az igényeket – osztják szét karácsony előtt a rászorulók
között. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Napos, száraz időre lehet készülni. kevés lesz a
felhő az égen, esni nem fog. Ám a pára és ködfoltok sokhelyütt
megjelenhetnek. A szél mérséklődik, de erős lökésekre továbbra is
számítani kell. Szekszárdon a hajnali -2 fokról +5 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

