03.07 – csütörtök 15.00
Ismét lesz Nőnapi kavalkád
Mindenhol érvényes a tűzgyújtási tilalom
Alapítványi támogatás a megyei kórház koraszülött részlegének
Marad a sok felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. március 7-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A szekszárdi Mentálhigiénés Műhely, az előző évekhez hasonlóan idén
is megszervezi rendezvényét, a Nőnapi kavalkádot március 9-én, a
Művészetek Házában. Az egészséges életmóddal kapcsolatos
előadásokon, tanácsadásokon vehetnek részt az érdeklődők. A
tájékoztatók kitérnek a testi-lelki-szellemi egyensúly és az egészség
megőrzésére. Hangos meghívó Pócs Margittól, a Mentálhigiénés Műhely
elnökétől. - INTERJÚ!!!
Már az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tolna
megyében több tűzeset is történt az elmúlt napokban. A korlátozás ideje
alatt tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és
az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide
értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút
menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. Az aktuális tűzgyújtási
tilalomról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu
weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek
számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen
történő
tűzgyújtásról.
De
hasznos
tudnivalókat
talál
a
www.katasztrofavedelem.hu portálon is. (teol)
A pécsi Beteg Újszülöttekért Alapítvány kettő millió forintos
támogatásának köszönhetően fejlesztették a Tolna Megyei Balassa
János Kórház koraszülött részlegét. Az alapítvány egy nagyértékű, az
újszülöttek gyógykezelését segítő orvosi műszert is adományozott az
intézménynek, mondta el Dr. Harangi Ferenc – Tolna Megyei Balassa
János Kórház, Gyermekosztályának vezető főorvosa. - INTERJÚ!!!
Megtartották a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár” Tolna
Megyei Népzenei Verseny első elődöntőjét Szekszárdon, a Babits Mihály

Kulturális Központban. Zsikó Zoltán igazgató, zsűritag emlékeztetett rá,
hogy a verseny, majd később a mozgalom a kilencvenes évek első
felében indult és sok-sok évi kihagyás után tavaly hívta ismét életre az
intézmény. Mesterképzéseket is hirdettek, amelyeken bárki részt
vehetett, akit érdekel a népzene, a népdaléneklés. Az oktatásokat a
Zeneakadémia tanárai és a Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetségének munkatársai tartották, írja a teol.hu. A
versenyfelhívásra megyénk huszonhat településéről harminc egyéni
énekes és huszonhét csoport jelentkezett, ami összesen 317 résztvevőt
jelent a gyerekektől az idősebb korosztályig. (teol)
Folytatódik a Bátaszéki városi köztemető és környékének felújítása. Erről
legutóbbi ülésén határozott a város képviselő testülete. A közelmúltban
megvalósult útfelújításokat követően egy új urnafal építéséről is döntés
született, mondta el Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Továbbra is sok lesz a felhő az égen, bár néhol
előbukkanhat a nap. Elszórt záporokkal kell számolni. A szél
megélénkülhet. Szekszárdon a hajnali 9 fokról 20 fokig melegedhet a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

