02.23. – szombat 15.00
Segítség a szülőknek a gyermek szexuális felvilágosításában
9 jubileumot ünnepel Dombóvár az idén
Költségvetéséről tárgyalt Tolna város önkormányzata
Sokat süt majd a nap
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 23-án,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
„Tabul nélkül felnőni” elnevezéssel, Kedmenec Alexandra vezetésével
szerveznek műhelymunkát szülőknek és pedagógusoknak február 24-én,
a Szekszárdi Waldorf Iskolában. Az eseményen a szexuális nevelésről
lesz leginkább szó. Tanácsokat kapnak a szülők arról, hogyan tudják
megválaszolni a gyerekek legváratlanabb kérdéseit. Hangos meghívó az
előadótól. – INTERJÚ!!!
Az idén kilenc jubileumot ünneplő Dombóvár egész éves
rendezvénysorozatának megnyitóját tartották csütörtökön. Szabó Loránd
polgármester köszöntőjében nemcsak az újdombóvári négyes
jubileumról szólt, hanem a város életének másik öt jeles évfordulójáról is,
amelyet szintén az idén ünnepelnek. Ezt követően Mészárosné Fodor
Klára helytörténész beszélt a városrész születéséről. Mint elhangzott,
Dombóvár a 20. század első felében az igazi fejlődést a vasútépítésnek
köszönhette. 1911-ben már megközelítette az ezer főt a vasutasok
száma. Részükre alakítottak ki egy teljesen új városrészt, amely az
Újdombóvár nevet kapta. Később a településrész fejlődésével
szükségessé vált egy iskola megépítése, amely 1929. október 1-jére
készült el. A templomot 1934-ben szentelték fel, amely már
adományokból épülhetett fel és vált a közösség hitéletének otthonává. A
vasútállomás 125 éves, Újdombóvár 100 éves, iskolája 90 éves,
temploma 85 éves az idén. (teol)
Anyósának négy metszőfoga bánta a vádlott indulatosságát! Az elmúlt
napokban első fokon jogerős ítéletet hirdetett a Szekszárdi Járásbíróság
a felesége anyját súlyosan bántalmazó vádlott ügyében. További
részletek Dr. Kovács Ildikótól, a Szekszárdi Törvényszék szóvivőjétől.
– INTERJÚ!!!
Idei költségvetéséről tárgyalt a Tolna városi önkormányzat. A tavalyi
évvel ellentétben idén nem kell rendkívüli támogatást igényelnie az

államtól a városnak, emelte ki Appelshoffer Ágnes polgármester. Az idei
büdzsé főösszege mintegy 2,165 milliárd forint, közel hétszázmillióval
kisebb, mint tavaly. Ez a már befejezett uniós nagyprojektek miatt alakul
így. Kisebb összeget terveznek felhalmozási célú hitelfelvételre is, a
tavalyi harmincmillió helyett most kétszer tízmillió forintot két
nagyberuházás kapcsán. Az önkormányzat idén négyszázmillió forint
iparűzési adó bevételét, hatvankétmillió kommunális adó és
harminckétmillió gépjárműadó bevételét tervezi. Az uniós támogatással
2019-ben megvalósítandó pályázatok összértéke hatszázötmillió forint.
(teol)
Hátrányos helyzetű, fiatal zenei tehetségeket toboroznak a régióban is! A
Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjaként 60 fiatal kap arra
lehetőséget, hogy jazz és klasszikus zenei tanulmányokat folytasson a
következő tanévben. A szekszárdi és környékbeli fiatalok jelentkezését is
várják március 2-án, Pécsett szervezendő meghallgatásra, mondta Tokai
Dalma, alapítványi mentor. – INTERJÚ!!!
Február 2-től újraindították Gemenci a kisvasutat. Csontos Péter, az
üzemeltető Gemenc Zrt. osztályvezetője a teol.hunak elmondta: a
gyalogos kirándulásokat még nem javasolja, a vadakat, főleg a
mostanában ellő vaddisznókat ilyenkor nem tanácsos háborgatni. Aki
mégis nekiindul, ne térjen le a kijelölt túraútvonalakról, tanösvényekről! A
Pörbölyről induló kisvasút március közepéig csak hétvégéken
közlekedik, aztán a hónap végéig már kedd és szerda kivételével
mindennap. A nyári menetrend április 1-től lép életbe. Akkor már
rövidebb és hosszabb utakat is kínálnak, amit kerékpáros és
kerekesszékes kirándulók is igénybe vehetnek. Esetenként
nosztalgiajáratok indulnak, gőzmozdony-vontatással. A Gemenc védett
terület, Európa legnagyobb ártéri erdeje, gazdag növény- és
állatvilággal, világrekorder trófeákat adó szarvasállománnyal. (teol)
Végül az időjárásról: túlnyomóan napos időt ígérnek, csak
északnyugaton szűri meg a gomolyfelhőzet a fényt. A szél mindenhol
mérséklődik. Szekszárdon a hajnali -6 fokról +4 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

