03.08 – péntek 15.00
Szigorú szabályok vonatkoztak régen a nagyböjti időszakra
Megemlékeztek a Kisdorogról elhurcoltakról
150 éves az állami tanítóképzés
Marad a szeles idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. március 8-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Március 6-án, Hamvazószerdán kezdődött a Húsvétot megelőző
negyven napos böjti időszak. Ez a keresztények számára bűnbánati
időszak. Az évnek ezt a szakaszát a magyar paraszti közösségekben is
szigorú szabályok határozták meg, mondta el Balázs Kovács Sándor,
néprajzkutató, muzeológus. - INTERJÚ!!!
A Kisdorogról elhurcoltakra emlékeztek. A második világháború végén73
helyit vittek el kényszermunkára a szovjet hadsereg fegyveresei. 1945 és
1948 között újabb csapás érte a falut: 539 németajkú lakóját telepítették
ki Németország keleti zónájába. Ezekről a súlyos veszteségekről
emlékeztek meg vasárnap a templomnál található emléktábláknál. Dr.
Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Önkormányzatok
Szövetségének elnöke mondott beszédet, majd Klein Mihály
polgármester, Fetzer János helyi német önkormányzati elnök és
Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke
társaságában koszorút helyezett el az emléktábláknál. (teol)
150 éves idén az állami tanítóképzés. Ez alkalomból március 12-én
szervezi meg a Tanítók napja ünnepségét, a Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara. A Szent
Gergely napján sorra kerülő eseményen a tájékoztató előadások mellett
műhelymunkákat is szerveznek. Hangos meghívó Karácsonyi Dórától, a
Szekszárdi egyetemi kar Marketing és PR referensétől. - INTERJÚ!!!
A napokban átadták az ország jelenleg legnagyobb naperőművét. Az
úgynevezett fotovoltaikus létesítmény mindössze pár kilométerre van a
Paksi Atomerőműtől. Az energiatermelő üzem 51 hektáros területen
fekszik, és 74 ezer polikristályos napelemtáblából áll. A beruházás 9
milliárd forintból valósult meg, és 20,6 megawatt kapacitású. A fejlesztést
65 százalékban saját forrásából, 35 százalékban pedig európai uniós

támogatásból finanszírozta a holding megújuló energia-termeléssel
foglalkozó tagvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft., áll a társaság
szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében. Az új naperőmű mintegy
8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember éves villamosenergiaszükségletét fedezheti. Az erőműben megtermelt villamos energiát az
országos nagyfeszültségű elektromos átviteli hálózatba táplálják be.
Működésének köszönhetően évi 22 ezer tonnával csökken a hazai széndioxid-kibocsátás. (közl)
Mások mellett a Bátaszéki önkormányzati tűzoltóság finanszírozásáról is
döntött legutóbbi ülésén a település képviselő testülete. A teljes
működési költség 42 millió forintot jelent, mondta Dr. Bozsolik Róbert,
Bátaszék polgármestere. - INTERJÚ!!!
Elismeréseket adott át a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a 2018ban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a balesetmentesen közlekedő,
illetve az újabb törzsgárda fokozatot elért munkavállalóknak pénteken
Szekszárdon, a Fritz Tanyán, írja a kadarka.net. Az ünnepségen Molnár
Gábor, a DDKK Zrt. Tolna Megyei Szolgálati Központjának vezetője
köszöntötte a résztvevőket. A kitüntetéseket Molnár Gábor és Brauner
Béla, a Közúti Közlekedési Szakszervezet Tolna Megyei Alapszervezete
elnöke nyújtotta át. (kadarka.net)
Végül az időjárásról: élénk, többfelé erős nyugati-délnyugati szélre,
változóan felhős, de enyhe időre van kilátás. Gyenge eső, egy-egy helyi
zápor kezdetben keleten, délután nyugaton fordulhat elő. Szekszárdon a
hajnali
6
fokról
17
fokig
melegedhet
a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

