02.11. – hétfő 15.00
Megalakításának 30. évfordulóját ünnepli idén a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége
Nagyon sok baleset történt a múlt hétvégén Tolna megyében
Megtartották a hagyományos sváb bált
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 11-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Harminc éve alapították a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségét a
szervezet idei programjait az évforduló jegyében szervezik meg. A
szövetséget 1989. május 21-én hozta létre 16 tagszervezet azzal a
céllal, hogy segítse a népcsoport kultúrájának megőrzését – mondta Illés
Tibor,a szövetség elnöke az MTI-nek. Jelenleg 45 szervezet tartozik a
szervezethez, közöttük tizenegy a határon túli, bukovinai székely
közösség. Augusztusban harmincadik alkalommal bonyolítják le a
Bukovinai Találkozások elnevezésű nemzetközi folklórfesztivált
Bonyhádon; márciusban Nagymányok ad otthont a hagyományos,
Sebestyén Ádám nevét viselő székely mesemondó versenynek,
áprilisban pedig Bátaszéken rendezik meg a tizenegyedik székely
borversenyt. (kadarka.net)
Tizenegy baleset történt az elmúlt hétvégén Tolna megyében. A
rendőrség szerint ezek nagyrészt emberi mulasztás miatt következtek
be, így a legtöbbször az elsőbbség meg nem adása, a relatív
gyorshajtás, az út- és látási viszonyoknak nem megfelelő vezetési stílus
az ok. Jótanácsok Komlósiné Kiss Anettől, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
Ellenőrzést tartottak a megyeszékhelyen február 6-án a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának munkatársai.
Kiemelt figyelmet
fordítottak
Szekszárd
legforgalmasabb
és
balesetveszélyes
útszakaszain
a
legjellemzőbb
közlekedési
szabálysértések elkövetőire – tette közzé a megyei rendőrfőkapitányság. Elsősorban az úttesten szabálytalanul átkelő
gyalogosokra koncentráltak. Figyelmeztették őket arra, hogy a
szabálytalan helyen – 50 méterre a gyalogos átkelőhelytől – történő
átkelés mennyire balesetveszélyes. A járművezetők esetében a
forgalomellenőrzők a tilos jelzésen áthaladást, a passzív biztonsági

eszközök használatát, valamint a kézben tartott mobiltelefon használatát
ellenőrizték. (teol)
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 300 ezer olyan családot
igyekszik képviselni, ahonnan hiányzik az egyik szülő. 2018 őszén
Szekszárdon is elkezdődtek az alapítvány klubfoglalkozásai, melynek
célja, hogy közösséget formáljon, segítséget nyújtson az egyedülálló
szülőknek. A soron következő önfejlesztő előadáson, mely február 18-án
lesz, a gyermekneveléssel kapcsolatos problémákról lesz szó. Hangos
meghívó Mármarosi Melindától, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány,
szekszárdi klubvezető, párkapcsolati szakértőtől. – INTERJÚ!!!
A Szekszárdi Dienes Iskola szombaton tartotta tradicionális sváb bálját,
amely egyúttal kulturális seregszemle is. A teol.hu tudósításából kiderült,
hogy ez volt immár a 28. ilyen rendezvény. Simon Andrea, az iskola
igazgatója elmondta, a fellépő vendégek közül az iskola diákjai mellett a
zenekar és a Monschein Kórus a kezdetek óta színesíti a sváb bál
programját, és a Wunderland óvoda is hosszú évek óta képviselteti
magát ezen a rendezvényen. A vezető szólt a viseletbemutatóról, amely
az esemény csúcspontja, hiszen értékes ruhákat bocsátanak a gyerekek
rendelkezésére a szülők, nagyszülők. És valóban, több mint százéves
mellényt, dédpapa által hordott kalapokat, díszes vállkendőket, padlásról
előkerült öltözeteket csodálhatott meg a közönség. (teol)
A szekszárdi asztaliteniszező, Kizakisz Nikolaosz diadalmaskodott az
U12-es korosztály küzdelmeiben a 24. Molnár János-emlékversenyen,
az elmúlt héten. A BVSC-Zugló Szőnyi úti csarnokában rendezett
viadalon a fiatal szekszárdi versenyző 3:2-re múlta felül a döntőben a
kínai Wang Li-Ha-oant így 2019-ben az U12-es korosztály legjobbjának
bizonyult. További részletek Kizakisz Georgiosztól, a versenyző
edzőjétől és édesapjától. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: a napos időszakokat felhőátvonulások zavarják
meg, helyenként záporok, hózáporok kialakulására kell számítani. Erős,
viharos lesz az északnyugati szél. Szekszárdon a hajnali 0 fokról +6
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

