02.12 – csütörtök 15.00
A környéken szinte minden kórházban látogatási tilalom van az
influenza miatt
Megújul Tamási közvilágítása
Számtalan programmal várják a kultúrházak a látogatókat ezen a
hétvégén
Napsütéses időszak jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. február 12-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Továbbra is tombol az influenzajárvány. Ne feledje, hogy látogatási
tilalom van érvényben a szekszárdi Balassa János Kórházban, a
dombóvári Szent Lukács Kórházban és a Bonyhádi Kórház és
Rendelőintézet egész területén. Baranya megyében a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai Központ, a Mohácsi Város Kórház és a
SzigetvárMed Nonprofit Kft. valamennyi osztályán megtiltották a betegek
felkeresését. A közlés szerint nem lehet a betegeket látogatni a bajai
Szent Rókus Kórházban, és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban,
valamint a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórházban, illetve kalocsai
és a kiskunfélegyházi telephelyeken. Mielőtt látogatóba indulna, inkább
érdeklődjön az adott egészségügyi intézménynél telefonon, hogy
egyáltalán lehet-e. (atv.hu)
Továbbra is Baksainé Kenessei Éva marad a Nagycsaládosok Tolnai
Egyesületének elnöke. A régi-új vezető elmondta, hogy újabb öt évre
vállalta a feladatot. A tisztújító közgyűlésen nemcsak új tagokat
választottak, hanem az éves programról is szó esett. További részletek
az újraválasztott elnöktől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Megújul Tamási közvilágítása. A település polgármestere a távirati
irodának azt mondta, hogy ledes fényforrásokra cserélik a jelenlegi
kompakt fénycsöveket valamint a nátriummal és higannyal üzemelő
lámpákat. A beruházás 260 millió forintba kerül, a pénzt a Környezet és
Energia Operatív program fizeti. Összesen 1445 új világító testet
szerelnek majd fel. A nagyobb fénykibocsátás mellett a hálózat
energiatakarékos lesz, fogyasztása a jelenlegi felére esik majd vissza. A

tamási önkormányzat jelenleg évente 16 millió forintot fizet a
közvilágításért. A lecserélt fényforrásokból néhányat felhasználnak
azokban az utcákban, amelyekben a lakosság jelzése alapján kevés a
fény. A közbeszerzési eljárás most kezdődik. (hirado.hu)
Ma, este 7 órától igazi zenei csemegében lehet részük a művészet
rajongóknak. A világban is elismert zongorista, Frankl Péter valamint a
gordonkát megszólaltató Váradi István játékában gyönyörködhet Ön is, a
Szekszárdi Agóra Művészetek házában, a Filharmónia Magyarország
Nonprofit Kft. jóvoltából. A hangversenyen Beethoven szonátái
hangzanak majd el, a szerző három különböző korszakából. Ajánló
Szilágyi Lajos, programmenedzsertől. - INTERJÚ!!!
Kezdődik a kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű, programsorozat.
Péntektől vasárnapig az ország minden pontján színes eseményekkel
várják a látogatókat az intézmények. A teljesség igénye nélkül, pár
program a megyéből. Dunaföldváron Valentin napi mozi mánia várja az
érdeklődőket. Bölcskén diákok öntenek farsangi gipsz álarcokat, de
zenés táncos műsorral várják a gyerekeket is 3 éves korig. Györkönyön
farsangi bált rendeznek, csakúgy mint Simontornyán és Grábócon.
Bátaszéken kézműves foglalkozás vár mindenkit. Iregszemcsén a Fixart
nevű kortárs zenei program vár hallgatókat, Pakson megrendezik a III.
Csengey Napokat. Bonyhádon a Csurgó zenekar muzsikál. És még
nagyon hosszan sorolhatnám. Egészen biztosan talál Ön is olyan
programot, amely tetszeni fog, jórészük ingyenes. A részleteket, és a
pontos program beosztást megtalálja a kultúrházak.hu oldalon.
(stb.media)
Végül az időjárásról: Egyre kevesebb a felhő az égen, és várhatóan
szinte mindenütt lehet napsütésre számítani, de csapadékra nem. A
délkeleti szél megélénkülhet. Bátán a hajnali -4 fok után +9 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

