01.14 – szerda 15.00
Még megelőzhető az influenza járvány Szekszárdon
Dombóvár híres szülöttjét búcsúztatja
Új elnököt kapott a Székely szövetség
Változékony az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. január 14-án, szerda,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egyre többen fordulnak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, bár egyelőre
nincs járvány az ÁNTSZ összesítése szerint. A szakemberek ezért azt
javasolják, aki csak teheti, oltassa be magát, mert a védettség két héten
belül kialakul. A vakcinához sokan ingyen juthatnak hozzá. Valószínűleg
a szekszárdi középiskolában tapasztalt tömeges megbetegedés is az
influenza számlájára írható. Az egyik beteg szervezetében ki is mutatták
a kórokozót. A diákok egy része már meggyógyult, de a tanárok közül is
még sokan betegeskednek. A szakemberek szerint a betegséget a
leghatékonyabban védőoltással lehet megelőzni, ami már egy hét alatt
ellenállóbbá teszi a szervezetet, két hét alatt pedig teljes védettség
alakul ki. (hirado.hu)
A január nehéz hónap a vérellátás szempontjából. Hogy minden esetben
legyen az életmentő anyagokból, a Vöröskereszt akcióba kezd. Mindig
mindenkire szükség van, ezt Gulyás Katalin a Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezetének igazgatója mondta. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Saját halottjának tekinti szülővárosa Buzánszky Jenőt. A Nemzet
Sportolója, az Aranycsapat tagja 89 esztendős korában halt meg
vasárnap. A sportoló 1925. május 4-én Újdombóváron született, iskolai
tanulmányait Dombóváron folytatta, 1943-ban tett érettségi vizsgát az
Esterházy Miklós Nádor Katolikus Főgimnáziumban. Labdarúgó
pályafutását 1938-ban a Dombóvári Vasutasban kezdte, ahonnan 1946ban a Pécsi VSK-hoz, majd a Dorogi Bányászhoz került, onnan kapott
meghívót a magyar válogatottba. A labdarugó Dombóvár díszpolgára.
(magyarhirlap)

Szekszárdon mutatja be a Kogart Ház Mészöly Miklós-Polcz Alainegyűjteményét. A tárlat péntektől február 7-éig látogatható. A képek
megszólítása című kiállításon a gyűjtemény mind a negyven darabja
szerepel majd. Ez zömében Bálint Endre és Vajda Júlia festményeit,
erdélyi üvegre festett ikonokat tartalmaz, de megtalálható köztük Szőnyi
István és Sváby Lajos egy-egy műve is. A kiállítást a Kossuth-díjas írót
három évtizeden át megörökítő fotóművész, Móser Zoltán ajánlja a
közönség figyelmébe, aki halála előtt az utolsó felvételt készítette róla. A
kiállítás a Művészetek házában lesz látható. (hirado.hu)
Asztalos Zoltán lett a székely szövetség új elnöke. Hőgyészen tartott
tisztújító ülést a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. A
tisztújítással két évre választott elnökséget a szervezet. A 2015-ben
megvalósítandó, hagyományos programokról is határoztak. Ennek
értelmében lesz mesemondó verseny, borverseny, de Néprajzi Tábor is,
valamint rendeznek Szakmai továbbképzést és Folklórfesztivált. A
programok nagy része Tolna megyében lesz. (teol.hu)
Úgy tűnik hatékony a borokra bevezetett ellenőrző jegy. Ezzel a földrajzi
jelzés nélküli hazai italokat különböztetik meg. Ennek bevezetése óta
több mint 1,3 millió liter borra kértek ilyen jelölést, így sok igény érkezett
Tolna megyéből is. A szakértők folyamatosan figyelik a minőséget. A
hegyközségek Nemzeti tanácsa minden olyan bortétel esetén, amely
kizárólag magyar szőlőből készül és az ellenőrzőjegyet megváltották
utána, fejlesztési hozzájárulást ad, amelynek összege 22 Ft/ liter. A nem
Magyarországon forgalomba hozott tételek után az ellenőrzőjegy
összege teljes mértékben visszajár, így a magyar borok
versenyképessége nem romlik az exportpiacainkon. (teol.hu)
Még most is írják a szerzők az Obsitos Kocsmája avagy a varázslatos
Szekszárd című film forgatókönyvét. Az alkotás egy igazi kuriózum lesz.
A terv az, hogy ebben a moziban bemutatják majd Magyarország
legősibb bortermelő vidékét és a szekszárdi borokat. Ezen fölül a néző
megismerkedhet majd a megyeszékhely egykori és mai életével, még
azzal is ami a konyhákban történt. A film közösségi összefogással
készül, mondta el Kindl Gábor, producer. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Még jön eső, ónos eső vagy havas eső. Persze a
felhők is összetorlódhatnak, bár néha a nap is kisüt. Sokhelyütt képződik
köd és pára. Szálkán +8 fok körül alakul a csúcs.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

