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Két taggal bővült a Szekszárdi Borászok Céhe
Szent Erzsébet-ünnepet rendez a tolnai Karitász
Egy családi házban volt tűz Pakson

Kellemes napot kívánok! 2013. november 14-én, csütörtökön 15 óra
30 perckor jönnek a Rádió Antritt regionális hírei Török Mónikától:

Két taggal bővült a Szekszárdi Borászok Céhe
Évek óta Márton napjának környékén tartja éves taggyűlését a Szekszárdi
Borászok Céhe. - számol ba a Tolnai Népújság.
Idén november 12-én, kedden délután, Szekszárdon, a Bodri Pincészetnél
gyűltek össze a neves szakemberek. Eszterbauer János, a céh elnöke
elmondta, áttekintették az elmúlt év eseményeit, és megfogalmazták a jövő
évi feladatokat. Jól működik a céh, hiszen nagyon sok – üzleti és szakmai
szempontból egyaránt – fontos rendezvényt bonyolítottak le, ilyen volt
például a fővárosban rendezett kadarka kerekasztal, a bikavér párbaj vagy
az oroszországi bemutatkozás.
Idén két taggal bővült az addig 53 főből álló tagság, ugyanis Illyés Miklós
dr.-t és Béni Gábort fogadta be a Szekszárdi Borászok Céhe. Illyés Miklós
budapesti orvos, aki eddig is több szállal kötődött Szekszárdhoz, és a
Porkoláb völgyben évek óta maga műveli az ültetvényét, melynek
eredménye, hogy kiváló minőségű borokat készít. Béni Gábor pedig a
megye egyik legmodernebb borászatának, a Lajvér Pincészetnek a
vezetője.
Minden tag vitt új bort is a gyűlésre, mondta Eszterbauer János. A rozék
frissek, zamatosak, a borászok pedig bíznak benne, hogy sok jó bort sikerül
idén elkészíteni, még ha kiemelkedő évjárattal nem is számolnak.

Szent Erzsébet-ünnepet rendez a tolnai Karitász
November 16-án 17 órától Tolnán a katolikus templomban rendezi meg
hagyományos Szent Erzsébet- ünnepét a Tolnai Katolikus Karitasz
Csoport, melyről Kovácsné Füri Margitot, Tolnai Katolikus Karitasz Csoport
csoportvezetője mondott részleteket a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
Háromdimenziós film készült a simontornyai várról
Háromdimenziós film mutatja be a simontornyai vár 800 éves történetét. adta hírül az MTI.
A 11 perces filmet a szekszárdi Pazirik Kft. egy európai uniós turisztikai
pályázat segítségével készítette.
A virtuális rekonstrukció közel kétéves munka eredménye, amelyben
építészek, művészettörténészek, grafikusok működtek közre - mondta
Balogh András, a film rendezője az MTI-nek.
A 3D-s animációt, archív és mai felvételeket is tartalmazó kisfilm a 13.
században épült vár négy korszakával foglalkozik, amelyek során a
középkori, kéttornyú vár reneszánsz stílusú kastéllyá alakult. A filmkészítők
az egyes korok rekonstrukciói mellett az épület jelenlegi állapotát is
bemutatják, így a néző el tudja helyezni a már nem látható részeket a mai
várban.
A munka során figyelembe vették a vár történetéhez rendelkezésre álló
összes régészeti, művészettörténeti adatot - mondta el Balogh András.
Ismertetése szerint a rekonstrukcióban Buzás Gergely régész,
művészettörténész, Szőke Balázs művészettörténész, az enteriőrök
megalkotásában Lukács Zsófia építész vett részt.
"A legbüszkébbek a 16. századi reneszánsz kastély szinte teljesen
elpusztult belső tereinek és berendezésének a rekonstrukciójára vagyunk,
hiszen a bútorokkal, színes fali kárpitokkal válik az épület igazán élővé,
szinte kézzel foghatóvá" - tette hozzá.
Egy családi házban volt tűz Pakson
Pakson az Öreghegy utcában egy családi házban keletkezett tűz. Ezzel
kapcsolatban a részleteket Boros Brigittától a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől hallják. - INTERJÚ!!!

Elkapták a biciklitolvajokat
Egy utcából két kerékpárt lopott két fiatalkorú fiú Dunaszentgyörgyön. A
rendőrök egy órán belül elfogták őket. Két, az utcán letámasztott kerékpár tűnt el Dunaszentgyörgyön 2013.
november 12-én dél körül. Mindkét biciklit ugyanazon utcából lopták el, az
egyiket a KMB iroda elől. A rendőrök egy órán belül elfogták és előállították
a feltételezett elkövetőket, egy 14 éves és egy 16 éves faddi fiút. A
kerékpárokat visszakapták a tulajdonosok. A Paksi
Rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértési eljárást indított az ügyben.
A két fiatalkorú elkövető a gyorsított bírói eljárás nyomán figyelmeztetésben
részesült.
Tök jó este volt!
A Dombóvári Herbárium csapatához ismét több új érdeklődő csatlakozott. A
novemberi találkozón Bártfai Attila nyugalmazott kertész-üzemmérnök
tartott érdekes, hasznos előadást.- olvasható az infodombovar.hu-n
A novemberi találkozón Bártfai Attila nyugalmazott kertész-üzemmérnök
szaktanácsadó az időszerű növénygondozási teendőkről tartott előadást, a
laikusok számára is érthetően, gyakorlati bemutatóval színesítve.
A dugvány készítés és ültetés apró fortélyait sem rejtette véka alá,
jelentősen megkönnyítve ezzel a jövőbeli növényszaporítók dolgát.
Amerikából spanyol közvetítéssel érkezett, majd terjedt el Európában is a
hónap növénye: a tök.
Számtalan fajtáját számtalan módon hasznosíthatjuk.
A herbalisták töklámpa fénye mellett tökből készített finomságokkal kínálták
egymást és cseréltek tökös recepteket.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

