04.28 – csütörtök 15.00
Közmunkások is segítik Tolna megyében a Közútkezelő munkáját
Kiállítás nyílt Dombóváron Buzánszky Jenő emlékére
Tárlat kéménytüzekről Szekszárdon
Megint front jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. április 28-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Folyamatosan teszik rendbe Tolna megye útjainak környékét. A
növényzet gondozása a magyar Közút Nonprofit Kft egyik nyári üzemi
feladata. A munkában közmunkások is segítenek, tudósít a teol.hu. A 30
tolna megyei dolgozó kiveszi a részét a burkolat és burkolaton kívüli
területek tisztántartásából, az árkok, vízelvezetési rendszerek kézi
tisztántartásából is. További könnyebbséget jelenthet, hogy a Tolna
Megyei Igazgatóság gépparkja az elmúlt években 6 új Mercedes
teherautóval, 3 új Mercedes Unimoggal, 4 új nagyteljesítményű traktorral
és ezekhez illeszthető adapterekkel bővült, ezzel kiváltva az elhasznált
eszközeiket. (teol.hu)
Megújul a paksi stadion. A sportlétesítményben már dolgoznak a
munkások. Részletek Zomborka Zoltántól a Paksi FC edzőjétől. INTERJÚ!!!
Kiállítással adóznak Buzánszky Jenő emlékének a Dombóvári
helytörténeti Múzeumban. Az „Arra ment az életem, amerre a labda
gurult” című tárlat időrendben eleveníti fel a legendás labdarúgó életének
legjelentősebb állomásait, kiemelten a dombóvári történéseket: a
családot, az elemi iskolai és a gimnáziumi tanulmányokat, pályafutása
kezdeti szakaszát és a vasutas éveket. A központi helyen az ifj.
Buzánszky Jenő, illetve a Puskás Intézet által kölcsönzött díszpolgári
oklevél kapott helyet, továbbá egy 1953-as emléklap és Szanyi István,
volt gimnáziumi igazgató által írt Óda a Wembley Győzőkhöz című
költemény. De a dombóváriak és az elszármazottak is szép számmal
ajánlottak fel a kiállításra Buzánszky Jenő által dedikált relikviákat. A
kiállítás június 17-ig látogatható. (teol.hu)
Összemérték KRESZ tudásukat a Kerékpáros Iskola Kupa Tolna megyei
fordulójának résztvevői. A kedden megrendezett versenyen 20 diák vett

részt. A tudáspróbán elméleti és gyakorlati tesztet is meg kellett oldaniuk
a fiataloknak. A versenyen a fiúk közül Esztergomi Gábor, a bölcskei
Kegyes József Általános Iskola tanulója lett az első helyezett. A lányok
kategóriájában Keresztes Eszter, ugyancsak a bölcskei Kegyes József
Általános Iskola diákja bizonyult a legügyesebbnek. Ők képviselik majd
Tolna megyét az országos döntőn, mely Miskolcon lesz, május10 és 12.
között. (police.hu)
Helikonon jártak a diákok és kitűnően teljesítettek idén is. 2 év múlva
hasonló reményekben indulnak majd. Béresné Kollár Éva a tücsök Zenei
Klub vezetője beszél a részletekről. - INTERJÚ!!!
A kéménytüzek megelőzéséről nyílt kiállítás a Vármegyeházán,
Szekszárdon. A megnyitón dr. Tollár Tibor, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője azt mondta, hogy a tárlatnak
nem az a célja, hogy szemet gyönyörködtessen, hanem az, hogy felhívja
a lakosság figyelmét a szabályok betartásának fontosságára. Ezek
elmulasztása, a kéménytüzek bekövetkezése ugyanis komoly károkkal
járhat. A főigazgató mindemellett egyedülállónak nevezte a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezését, amellyel
életre hívták a kiállítást. (teol.hu)
Töretlen a népszerűsége a Pusztahencsei Népfőiskolának, sőt idén
minden eddiginél többen kaptak oklevelet. Gazdag Ferenc szervező azt
mondta, hogy a helyszín és feltételek biztosításában az önkormányzatra
és a Pusztahencse Jövőjéért Egyesületre számíthatnak, de egyéb
forrásuk nincs, így tiszteletdíjat adni nem tudnak. Ez koránt sem jelenti
azt, hogy ne lenne sokszínű, tartalmas a program, áll a teol.hu
beszámolójában. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Ismét érkezik egy front. Ennek következtében újra
beborul az ég, megint elered az eső, és megerősödik a szél.
Szekszárdon a hajnali 8 fokról 17 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

