12.11. – kedd 15.00
Odafigyeléssel elkerülhetőek a szezonális tűzesetek
Megújulás előtt áll az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
Szekszárd köszöntötte az idei rendezvények támogatóit
Csapadékosabb idő jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 11-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A télies időjárás nyomán már riasztották megyénk tűzoltóit
kéménytűzhöz. Ám ez elkerülhető, hívta fel a figyelmet Boros Brigitta, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mint mondta, a
fűtőberendezést
évente
legalább
egyszer
ellenőriztetni
kell
szakemberrel. A családi házakhoz a kéményseprő időpont-egyeztetés
után megy ki. Hulladékkal, lakkozott, festett fával nem ajánlott fűteni,
mert ezek égés közben mérgező gázokat bocsátanak ki, és fokozzák a
kéményben a kátrány és a korom lerakódását, ami a fűtés hatására
izzani kezd és meg is gyulladhat. A szén-monoxid-mérgezések
elkerülése érdekében gondoskodni kell a lakás megfelelő szellőzéséről,
és tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. (teol)
Jelentős hónap vár az Illyés Gyula Megyei Könyvtárra, ugyanis hosszú
időszakot követően december 15-ig elkészülnek egy új könyvtár
kivitelezésének tervei. A projekt a modern városok program keretében
valósul majd meg. Az elképzelések szerint a megyei könyvtár és a
levéltár is egy szép, újabb épületben kap majd helyet. Az új épület
egyúttal közösségi funkciókat is ellát majd, 200 fős előadóteremmel és a
legmodernebb könyvtártechnikai eszközök várják majd az ide
látogatókat, mondta Liebhauser János, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
igazgatója. – INTERJÚ!!!
A Szekszárdi rendezvények támogatóit köszöntötte a napokban a város
vezetése. A politikusok a Babits Mihály Kulturális Központtal együtt a
Művészetek Házába invitálták az érintetteket. Ács Rezső polgármester
több mint száz támogatót köszöntött az aulában. Ünnepi beszédében
aláhúzta, hogy a vállalkozóktól érkező bevétel úgy a kultúra, mint a sport
területén komoly eredményeket indukált. Új és ugyancsak örvendetes
jelenség, hogy egyre több szponzor nemcsak eseményeket,
rendezvényeket támogat, hanem intézményeket, így például városi
bölcsődéket, óvodákat, iskolákat is. Teszi ezt azért, mert a nála dolgozó

munkatársak gyermekei ezen intézményekbe járnak és nem mindegy,
hogy milyen körülmények között töltik mindennapjaikat, áll a teol.hu
összefoglalójában. (teol)
A Szekszárdi Garay János Gimnázium az idén elnyerte a Szegedi
Tudományegyetem Kutatóiskolája címet, két kutatási témában: fizika és
biológia pályamunkáért. A Szegedi Tudományegyetem által kiírt pályázat
célja az volt, hogy ösztönözzék és támogassák a középiskolák
tudományos kutatásait természettudomány, informatika és a műszaki
tudományterületen, hangsúlyozta Dr. Ságodi Ibolya, a Szekszárdi Garay
János Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. – INTERJÚ!!!
Az adventi időszakban azok a rászorulók, akik szeretnének, egy-egy
szép könyvet is kaphatnak, mondta el Ács Rezső polgármester és Veres
Katalin, a Könyvszekér Egyesület elnöke. A szervezet egy éve jelent
meg Szekszárdon a könyveikkel, a céljuk az volt, hogy az úgynevezett Z
generáció tagjait rászoktassák az olvasásra. Ezen fölül szeretnék elérni,
hogy azok a családok is jó és tartalmas olvasnivalóhoz jussanak, akik
anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy egy igényes könyvet
megvásároljanak. A könyvszekér négy éve alakult, két magyartörténelem szakos tanár ötleteként. Minden műfajban kínálnak
könyveket, jellemzően darabonként 300 forintos áron. Azóta több
városban és a fővárosban is jelen vannak. A könyvszekér egy év alatt
huszonötezer példányt értékesített Szekszárdon, ami nagyon magas
szám. (teol)
Harmadik alkalommal rendezik meg az Adventi forgatagot Bátaszéken
december 14-én. Az idén is a városi karácsonyfa fényeinek
felkapcsolásával kezdődik az esemény. A Betlehemest megáldja Kürtösi
Krisztián atya és Fekete Zoltán református lelkész. Ezt követően a Piac
téren felállított rendezvénysátorban várják az érdeklődőket. Hangos
meghívó Csötönyi Lászlótól, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
ügyvezetőjétől. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: elszórtan lehet zápor, zivatar, kisebb havazás,
vagy akár hózápor. Délnyugaton akár ónos eső is lehet. Szekszárdon a
hajnali -1 fokról +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

