12.03. – hétfő 15.00
Rajzpályázatot hirdet a katasztrófavédelem
Mézeskalácsházak Gyönkön
Nemsoká nyit a paksi műjég is
Marad a csapadékos idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 3-án,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma immár tizenkettedik
alkalommal hirdet rajz- és irodalmi pályázatot általános iskolás
tanulóknak, Ne égess! címmel. Az alkotásokat a múzeum január 25-ig
várja. Az idei mottó: „Az én tűzoltó múzeumom.” A rajzpályázatot most is
két korcsoportban, alsó- és felső tagozatos diákoknak írták ki, mondta
Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője. – INTERJÚ!!!
Jellegzetes gyönki épületeket állítottak ki mézeskalácsból. Nemcsak a
német egyesület, hanem több egyéni kiállító is készített cukormázas
csodát, tudósít a teol.hu. Az Édes Gyönk elnevezésű rendezvényen a
sütemények helyi életképeket, épületeket jelenítenek meg stilizálva. A
kiállítás megnyitása, majd megtekintése után a rendezvény a Tolnai
Lajos Gimnázium nagytermében kultúrműsorral folytatódott, ahol
fellépett a szekszárdi Mondschein kórus, a gyönki Grüne Wiese
utánpótlás tánccsoportja és a helyi Szivárvány Óvoda növendékei. A
mézeskalács kiállításon sok gyönki nagy épület látható süteményből
készítve, többek között a három templom, a Magyary-Kossa kastély, a
Sulkowsky-kastély, a gimnázium épülete, a Dózsa György tér, a piactér,
valamint a remekműnek számító szüreti felvonulás is. (teol)
McCall és Bishop vezetésével egy nagyon küzdelmes mérkőzésen
szerezte meg harmadik győzelmét az Atomerőmű KSC Szekszárd az
Európa-kupa H-csoportjában, a szlovén Cinkarna Celje otthonában az
elmúlt héten. Az Európa-kupa folytatásaként december 5-én lépnek újra
pályára a lányok, ugyanis otthon fogadják az MBK Ruzom-berok
csapatát, árulta el Szabó Noémi, az Atomerőmű KSC Szekszárd,
szakmai igazgatója. – INTERJÚ!!!
Hamarosan ismét látogatható lesz a paksi műjégpálya. A működtető DC
Dunakom Zrt. már megkezdte az ASE sportcsarnok melletti létesítmény

felkészítését, amely december 15-től várja a látogatókat. Ahogy
korábban, úgy ebben a szezonban is hétköznapokon 14 és 22 óra
között, hétvégenként és a téli szünetben pedig 9 és 22 óra között lesz
nyitva a műjégpálya. December 24-én, valamint december 31-én 9 és 13
óra között tartanak nyitva, míg január elsején 14 és 22 óra között lehet
majd használni. A tervek szerint februárban zár a létesítmény, de ha az
időjárás kedvező feltételeket biztosít, akár még márciusban is
látogatható lesz a létesítmény. Mindemellett a Városháza előtti, ünnepi
díszbe öltöztetett téren idén egy ideiglenes városközponti jégpálya is
működik majd az adventi udvar részeként. (teol)
A Szekszárdi Asztalitenisz Club az elmúlt héten a női Klubcsapatok
Szuperligájában mérte össze tudását a legjobbakkal. A lányok sikeresen
vették az akadályokat, így jelenleg a második helyről várják a januári
folytatást, amikor is a kieséses szakasz következik, ahol a legjobb négy
közé jutás lesz a tét, hangsúlyozta Szili György, edző. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: bárhol lehet csapadék az országban. Aztán
térségünkben felszakadozik a felhőzet, de feltámad a szél is.
Szekszárdon a hajnali +4 fokról +8 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

