02.19. – kedd 15.00
Körútra vitték a bátai Szent Vér-ereklyét
Kiszebáb égetés lesz Szekszárdon
Felújításra vár a pincehelyi Kapos-híd
A ködös reggel után ismét kisüt a nap
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 19-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Pünkösdig – azaz június 8-ig – elviszik a bátai Szent Vér-ereklyét
minden jelentősebb környékbeli templomba. Kilenc esperesi kerület
alkotja a Pécsi egyházmegyét. A teol.hu azt írja, hogy a szekszárdi
kerületben már körbevitték. A paksi kerület záró helyszíne a tolnai
templom volt. A további helyszínek és időpontok egy része már ismert. A
nagyböjti vasárnapokon a pécsi plébániákon lesz a Szent Vér-ereklye, a
nagyhéten a székesegyházban, és május 18-25-ig Máriagyűdön.
Egyébként ez a program az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra való lelki előkészület része. Az egyházi esemény 2020ban lesz, Budapesten. (teol)
Idén is megszervezik a már hagyománnyá vált télbúcsúztató kiszebáb
égetést Szekszárdon. Ezúttal február 23-án, a szekszárdi Kápolna téren
várják mindazokat, akik elűznék a hideg évszakot. Hangos meghívó Tóth
Rózsától, a Szekszárdi Fősővárosi Kör elnökhelyettesétől. – INTERJÚ!!!
Fel kell újítani a pincehelyi Kapos-hidat. A 61-es főúton Pincehely két
településrészét összekapcsoló átkelő olyan állapotban van, október óta a
fél útpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Az átjáró
tartószerkezete leromlott, a kocsipályán és a járdákon lokális
leszakadások kezdődtek, olvasható a teol.hu cikkében. Több szerkezeti
elem tönkrement, a pályaburkolat töredezett, több helyen a pályatartó
vasak és a főtartók csomópontjai is korrodáltak. Fekete Gábor
polgármester beszámolója szerint a híd teherbírása jelentősen csökkent.
Az átjáró belterületen található, túloldalán óvoda és iskola van, a
gyalogosforgalmat pedig ideiglenesen az úttestre terelték. Nincs fizikai
akadály, csak terelőtáblák választják el őket az autósoktól. Állítólag a híd
tervezése folyamatban van, bár a megépítésére nincs külön forrás. A
lakosság aláírásgyűjtéssel próbál nyomást gyakorolni a hatóságokra a
munka elvégzése érdekében. (teol)

Az Egyedülálló Szülők Klubja Szekszárd szervezésében előadásra
invitálják a szülőket február 25-én, a Babits Mihály Kulturális Központba.
Mézes Janka klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági
szakpszichológus beszél majd az internetes zaklatásról, a gyerekek
digitális eszközöktől való függőségéről és arról is szó esik majd, hogy a
szülők milyen példával szolgálhatnak, mondta Mármarosi Melinda, a
szekszárdi Egyedülálló Szülők Klubjának vezetője. – INTERJÚ!!!
Az elmúlt hétvégén a Szekszárdi I. Béla Gimnázium szervezte meg a
Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-medencei Konferenciájának Élet- és
Környezettudományi Tematikus Konferenciáját az ország középiskolásai
számára. Az eseményen több mint 60 diák mutatta be kutató munkáját
az egyetemi és középiskolai tanárokból álló zsűri előtt. További részletek
Barocsai Zoltántól, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és
Általános Iskola földrajz szakos tanárától. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Ismét ködösen indul a nap, majd megélénkül a
szél. Megint sokat süt majd a nap, bár már több lesz a felhő is, és
előfordulhat némi csapadék. Szekszárdon a hajnali -1 fokról +13 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

