02.28. – csütörtök 15.00
Regionális tánc fesztivál sorozat indult
Évet értékelt a katasztrófavédelem
Cserbenhagyásos gázolás elkövetőjét keresik a rendőrök
Hidegfront jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 28-án,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
2019-től egy új, regionális rendszerű táncművészeti fesztiválsorozat
kezdődött. Ezen fesztiválok elődöntői négy helyszínen zajlanak,
gyermek, ifjúsági, junior és felnőtt korcsoportokban. A szekszárdi fordulót
március 9-én szervezik, a Babits Mihály Kulturális Központban, amelyen
a PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda táncművészeti tanulói is részt vesznek, mondta Daczó
Eszter – táncművészeti tagozat művészeti vezetője. – INTERJÚ!!!
A Vármegyeháza dísztermében tartotta a 2018-as évet értékelő
állománygyűlését a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A
rendezvényen
Erdélyi
Krisztián
tű.
dandártábornok,
a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
általános főigazgató-helyettese, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott,
a rendvédelmi, társ- és együttműködő szervezetek vezetői, valamint a
kirendeltségek és az igazgatóság tiszti állománya vett részt, írja a
teol.hu. Dr. Balázs Gábor tű. ezredes, megyei igazgató szólt a
tűzvizsgálatokról, a katasztrófavédelmi gyakorlatokról, amelyek között
nemzetközi vonatkozású is akadt, továbbá a védelmi igazgatás és a
polgári védelem terén végrehajtott felkészítésekről, valamint a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tevékenységéről. Mindezek mellett
kiemelte a funkcionális területek támogató tevékenységét, tájékoztatott
az elmúlt évi fejlesztésekről és beruházásokról. (teol)
A
Polgári
Védelem
Világnapja
alkalmából
a
Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség az Új Nemzedék Központtal közös
rendezvényt szervez március 1-jén Szekszárdon, a Piac tér 1. szám alatt
található Ifjúsági Közösségi téren. Mindemellett másnap, március
másodikán, nyitott szertárkapukkal várnak minden érdeklődőt, a Mikes
utcai tűzoltólaktanyában.Hangos meghívó Boros Brigittától, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
A Tolna Megyei Önkormányzat fontos feladatának tartja a Tolna megyei

identitás erősítését ezért közösségfejlesztő programokat valósít meg
nyolc település részvételével. A projektben közel száz program várható
2021 tavaszáig több területen, írja a teol.hu. Már ennek a
programsorozatnak a része a Könyv Kata munkáiból nyílt kiállítás
Kölesden, JelenLét címmel. Mint kiderült, a fiatal alkotót kérték fel az Új
Látás program szakmai vezetőjének. (teol)
Szemtanút keres a rendőrség. Még tavaly december 2-án az esti
órákban Nagydorog és Paks között egy ismeretlen személy autóval
táhajtott az egy úttesten fekvő gyalogoson, és megállás nélkül tovább
hajtott. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a
bűncselekménnyel, illetve az elkövető személyével kapcsolatban
érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen. A nyomravezető
300 ezer forint jutalmat kaphat, mondta Komlósiné Kiss Anett, a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: borongósabb idő jön. Egy hidegfront hozza a
felhőket, a csapadékot és a szelet is. Azért nagyon nem fog lehűlni a
levegő, és talán már a tél sem tér már vissza. Szekszárdon a hajnali 6
fokról 15 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

