03.06 – szerda 15.00
Kiterjesztették az egész országra a tűzgyújtási tilalmat
Színes tavasz program kavalkád Szekszárdon
Közösségi disznóvágás volt Mucsfán
Meleg lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. március 6-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már az ország egész területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tolna
megyében míg januárban mindössze 5, addig februárban már 30 és
március elején újabb 30 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat.
További részletek, és fontos figyelmeztetések Boros Brigittától, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Máris jobbnál jobb programokkal készül Szekszárd. A Babits Mihály
Kulturális Központban a város színes kínálatát ismertették. Nőnapon
azok a hölgyek, akik ellátogatnak a központba, virágot kapnak, ígérte
Ács Rezső polgármester. A tavaszi hónapok programjairól Zsikó Zoltán,
a kulturális központ ügyvezető igazgatója is elsőként a nőnapot említette,
aznap Nő comment címmel egy rendhagyó talkshow-ra várják az
érdeklődőket a központba, ahol este 7 órai kezdettel Ábel Anita,
Balázsovits Edit, Falusi Mariann, Hadas Kriszta, Osvárt Andrea és
Rákóczi Ferenc szórakoztatják majd az érdeklődőket. Március 14-én –
ha az időjárás engedi – fáklyás felvonulás lesz a 48-as emlékműhöz.
Este 6 órakor indul a menet a Babits kulturális központ főbejáratától.
Március 15-én 10 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés a Béla
király téren, ahol Ács Rezső polgármester mond beszédet. Kiemelt
eseménynek számít a Bogár István emlékére megrendezésre kerülő
„Cinegemadár” megyei népzenei verseny is, mely a 90-es évek első
felében indult és sok-sok évi kihagyás után a kulturális központ a tavalyi
évben indította újra. A májusi retro majális a Prométheusz parkban
immár hagyomány Szekszárdon. Gyermek és családi műsorokkal,
koncertekkel, retró játékokkal, kézműves és kirakodóvásárral, étkes
sátrakkal várják az érdeklődőket. Május 25-én és 26-án lesz a Háry
János Mesefesztivál a Szent István téren. A fesztiválon idén a Grimm
testvérek meséi kapják a főszerepet. (teol)

Népzenei és néptáncos programsorozatot szervez a Csurgó Zenekar
Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Három
hétvégén is várják az érdeklődőket. Először március 16-17-én lesz ilyen
rendezvény, melyre előzetesen regisztráció kell. Hangos meghívó Siklósi
Krisztiántól, a Csurgó Zenekar vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Hagyományteremtő szándékkal, az összefogás jegyében első
alkalommal tartottak közösségépítő disznóvágást Mucsfán. A főszervező
Mucsfai Kórus – vezetője Biliczkiné Máté Mária – felhívására több
támogató magánszemély bevonásával zajlott a szombati disznótor,
tudósít a teol.hu. A falusi hagyományoktól itt sem tértek el: a reggelinél
nem hiányozhatott a fogó pálinka, a forralt bor, a meleg tea és a lángos.
Este a művelődési házban 130 főre teríttek a vacsorához, húsleves,
töltött káposzta, hurka és kolbász szerepelt az ételsorban, a szervezők
emellett egy vidám, mulatós műsorral kedveskedtek a település lakóinak.
(teol)
Nem tartott pihenőt a Bátaszéki Sportegyesület Karate Szakosztálya
ezen a hétvégén sem. Ezúttal egy 23 fős csapattal a Wado-Kai
Országos Bajnokság 1. fordulóján vettek részt. A 15 csapatot és több
mint 300 versenyzőt felvonultató mezőnyben a bátaszékiek
egyértelműen domináltak 13 arany, 7 ezüst és 8 bronzéremre tettek
szert, mellyel az első forduló legeredményesebb csapata lett, mondta el
Nagy Ákos, a Bátaszék Sportegyesület, Karate szakosztályának
vezetője. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Felhős idő várható, lesz ahol gyenge eső is
előfordulhat, és a szél is megerősödhet. Viszont meleg lesz.
Szekszárdon a hajnali +3 fokról akár 20 fokig is melegedhet a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

