03.02 – csütörtök 15.00
Szekszárdon is köszöntötték az ápolókat
Megújult a Dienes Valéria Általános Iskola ebédlője
Kistermelői borok versenye a megyeszékhelyen
Egyre tavasziasabb lesz az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. március 2-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A magyar ápolói hivatás képviselőit ünnepelte a Balassa János megyei
kórház, az érintett szakdolgozói érdekképviseleti szervekkel együtt, a
Kossuth Zsuzsanna emlékének szentelt napon, Szekszárdon. Ács
Rezső, polgármester beszédében megköszönte az ápolók, szakdolgozók
munkáját, elhivatottságát, szakmaszeretetét, és azt hogy itthon végzik
munkájukat, írja a teol.hu. Hozzátette: reméli, hogy a hivatás erkölcsi és
anyagi megbecsültsége javulni fog, és a kormány által elindított
bérfejlesztések anyagi szempontból is előrébb helyezik a hivatást.
Kiemelte, Szekszárd abban vállalt szerepet, hogy a Modern Városok
program keretében megerősítik a szakképzést, beleértve annak
egészségügyi részét is. teol.hu)
Immár új étteremben esznek a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola diákjai. Az ebédlő egy fal eltávolításának köszönhetően sokkal
tágasabb lett, és új bútorokat is kapott a helyiség. További részletek
Simon Andrea iskolaigazgatótól. - INTERJÚ!!!
Kistermelők borai versenyeztek Szekszárdon. A tavalyinál több mintát
neveztek be a Dicenty Dezső Kertbarát Kör borversenyére, melynek
eredménye fontos visszajelzéssel szolgálhat a gazdák számára, tudósít
kadarka.net. 187 bormintát értékelt a zsűri. A legtöbb minta
kékfrankosból érkezett, de többen neveztek kadarkával és merlottal is.
Nemcsak Szekszárdról, de a megye több településéről érkeztek minták,
összesen mintegy száz kistermelőtől. Hogy mely borok kaptak
aranyérmet, az majd március 11-én derül ki, a kertbarát kör
eredményhirdetésén. (kadarka.net)
Megvan Tamási idei költségvetése is. Az éves főösszeg 2,5 milliárd
forint. Biztonságos tartalékkal készülnek erre az évre. TOP pályázatokra
és egyéb megnyert pályázatokra költenek idén, de emellett többet

fordítanak majd rendezvényekre és saját beruházásokra is, mondta el
Porga Ferenc polgármester. - INTERJÚ!!!
Tolna megye rendőri munkáját az Országos Rendőrfőkapitány kivételes
teljesítményűnek minősítette, tudósít a teol.hu. Ilyen jó mutatókat még
nem hoztak, ami azért számít kiváltképpen kiemelkedő eredménynek,
mert az elmúlt évi tevékenységükre rányomta bélyegét a migráció –
fogalmazott a paksi kapitányság munkáját értékelve dr. Soczó László. A
megyei rendőrfőkapitány azt mondta, az állomány egy része a határon
teljesített és teljesít ma is szolgálatot. A munkát a mai napig is
igyekeznek úgy szervezni, hogy a lakosság ne érezzen semmit, ami az
itt lévő rendőröknek és főként a parancsnokoknak okozott pluszmunkát.
Egész megyét érintően, és különösen Paksra vonatkozóan kiváló a
rendőri munkát jellemző statisztika, de – mint hangsúlyozta – a
lakosságot nem a számok érdeklik, hanem az, hogy milyen a
közbiztonság, a biztonságérzet, az intézkedések során tanúsított rendőri
hozzáállás. (teol.hu)
Bővült a Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium. Ez lett az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központja. A
beruházást a napokban adták át Szekszárdon. A kollégium épületének
felújítására mintegy 85 millió forint, a bemutató üzem, komplex
tangazdaság kialakítására 140 millió forint állt rendelkezésre. A
Földművelésügyi Minisztérium kiemelt feladatának tekinti, hogy a
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények állapota
megfeleljen a 21. század követelményeinek, hangzott el az átadón. (mti)
Végül az időjárásról: A folytatásban már nem igazán várható csapadék,
sőt egyre kevesebb lesz a felhő az égen, így többet süt majd a nap. A
Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol megerősödhet a déli szél.
Szekszárdon a hajnali 3 fokról 13 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács támogatásával a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

