12.18. – kedd 15.00
Óvatosságot kér a rendőrség az autósoktól
3-as évfordulót ünnepelt a Szekszárdi Evangélikus Egyházközség
A NAV most a fenyőárusokat ellenőrzi
Párás a levegő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 18-án,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A téli útviszonyok komoly kihívást jelenhetnek a járművezetőknek. A
rendőrség egyik legfontosabb figyelmeztetése most, hogy a balesetek
elkerülése érdekében téli gumik nélkül el se induljon. További jótanácsok
Molnár Ágnestől, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.
– INTERJÚ!!!
A Szekszárdi Evangélikus Egyházközség megalakulásának száztizedik,
a templom szentelésének kilencvenedik és orgonája megépítésének
kétszázadik évfordulóját ünnepelte vasárnap. Az összejövetel áhítattal
kezdődött, Sefcsik Zoltán lelkész pedig a régi katedrálisok építéséhez
hasonlította a gyülekezetépítést. Németh Judit felügyelő a szekszárdi
evangélikus közösség történetéről szólva beszélt arról, hogy 1908-ban
Németh Gyulát bízta meg a püspök a gyülekezetszervező adminisztrátori
feladattal. Dr. Hafenscher Károly, a gyülekezet korábbi lelkésze arról a
kétszáz éves orgonáról árult el érdekességeket, amelyet a szekszárdi, a
bonyhádi gyülekezettől kapott, és amelyet az ő szekszárdi szolgálata
alatt restauráltak, írja a teol.hu, majd Dr. Kaszó Gyula református lelkész
szólt az egybegyűltekhez. A megemlékezés második felében Lozsányi
Tamás orgonaművész adott koncertet. (teol)
A Szent György Lovagrend a tavalyi évhez hasonlóan idén is
ételosztással szeretne segíteni a szekszárdi rászorulókon. Éppen ezért a
Garay téren, december 21-én egy finom gulyással és meleg itallal várják
azokat, akik szükséget szenvednek. A szervezet egyébként nem csak
ebben az időszakban, hanem egész évben igyekszik karitatív
megmozdulásokat szervezni és ezzel követendő példát mutatni, mondta
Szabó Ferenc, a Szent György Lovagrend tagja. – INTERJÚ!!!
Tolna megyében csak kevesen és kisebb tételben foglalkoznak
fenyőfanevelésével, ezért az itt árult fák többsége Vas, Zala és Somogy
megyei kertészetekből származik. Idén – az első jelzések szerint – akár
harminc százalékkal is drágább lehet a fenyő, mint tavaly volt, írja a

teol.hu. A luc méterenkénti ára akár a 3200 forintot is elérheti. Az
agrarszektor.hu szerint az átlagos eladási ár az ezüstfenyőnél
méterenként 5500 forint, a nordmann fenyő méterénél pedig 6500 forint
körül mozog. (teol)
Egyébként most kiemelten ellenőrzik a NAV Tolna Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának munkatársai a fenyőfát árusítókat – hívta fel a
figyelmet Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának sajtóreferense. A december 21-ig tartó akcióban a
revizorok közterületeken és üzletekben is vizsgálják a nyugta- és
számlaadást, valamint az online pénztárgép használatához kapcsolódó
egyéb kötelezettségek teljesítését, és forgalmat is számlálhatnak.
(kadarka.net)
Szabadtéri színpadot kapott Kölesd. A fejlesztés 85 millió forintos TOP
forrásból valósult meg. Berényi István a település polgármestere a Rádió
Antrittnak elmondta, hogy a közösség élete lesz ennek köszönhetően
színesebb, hiszen koncertek vagy akár színházi előadások helyszíne is
lesz a létesítmény. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Többfelé lesz tartósan párás, ködös az idő,
viszont főleg térségünkben felszakadozhat a felhőzet, és előbukkanhat a
nap. Szekszárdon a hajnali – 8 fokról -1 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

