2016.05.07. Szombat
Sió rendezés és vendégvárás Medinán
Újabb Arany Páva került Cikóra
Közveszéllyel fenyegetés Szekszárdon
Váltózóan felhős időnk lesz vasárnap
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Május 07-én, szombaton
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Medinán a Sió adottságait kihasználva készülnek már a tavaszi és nyári
programok vendégeinek fogadására. Teljesen felújítják a kenu és csónak
kikötő stéget és annak feljáróját. Szépítik a falut, bár ezt nem csak az ide
érkező
vendégeknek.
A
részleteket
Vén
Attilától
Medina
polgármesterétől hallja. - INTERJÚ!!!
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
(KÓTA) 18. országos népzenei minősítési ciklusában már ötödik
alkalommal nyert Arany Páva díjat a Cikói Székely-Német
Hagyományőrző Egyesület székely kórusa a közelmúltban, az orosházai
Petőfi Művelődési központban. Az egyesület vezetői reménykednek,
hogy részt vehetnek majd az Arany Páva díjasok meghívásos versenyén
is, ahol tovább bővíthetnék egy harmadig taggal Arany Páva nagydíjaikat is. Az egyesület 1995 óta működik, két népdalkör alkotja: egy
német és egy székely. 2000 tavaszán alakultak újjá. Céljuk, hogy a
székely hagyományo-kat és értékeket megőrizzék, a bukovinai székely
népzenét sokakhoz eljuttassák, ezért is vesznek részt rendszeresen a
magyarországi „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztiválon.
Először 2005-ben értek el Arany Páva díjat, 2006-ban pedig Arany Páva
nagydíjat a minősítő versenyen. 2008-ban a KÓTA nemzetiségi
kategóriákban díjban részesültek, majd ugyanebben az évben ősszel
ismét Arany Páva díjat kaptak, amelyet folyamatos sikerek követtek.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés bűntett
elkövetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes
ellen. A rendőrök 3 órán belül elfogták a valótlan bejelentést tevő
szekszárdi férfit. A bombariadóról bővebben Huszti Gábort a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét kérdeztük. - INTERJÚ!!!

Május 4-én, Flórián napon délután 4 órakor a tűzoltóság épületénél
felújított kerítés átadására került sor Bátaszéken. Dr. Bozsolik Róbert
polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Herendi János kanonok úr
áldotta meg az adományokból a tűzoltók munkájával elkészült kerítést.
Ezt követően a tűzoltók gépjárműveikkel vonultak fel a város utcáin. Az
esti misén Péter József és dr. Somosi Szabolcs köszöntötte a jubiláló
tűzoltókat. Az ünnepség végén kráflival, üdítővel és borral vendégelték
meg a templomkertben megjelenteket.
Ma 17 órakor lesz Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ
Bakta Galériájában a Pictorial Collective című fotókiállítás megnyitója. A
tárlatot Baky Péter festőművész nyitja meg, közreműködik ifj. Sárvári
János, az Art Contact Mozgásszínház vezetője. A kiállítás május 31-ig
látható.
Harmadik alkalommal hirdette meg a 2015/16-os szezonban a
„Szurkoljunk együtt” elnevezésű versenyfelhívását a Paksi Futball Club
paksi és Paks környéki iskoláknak. A program arra buzdította az
intézményeket, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a PFC
hazai bajnoki mérkőzésein. A Deák iskola a csapat 17 hazai mérkőzésén
305 diákot mozgósított, a második Bezerédj 207, míg a harmadik Balogh
Antal 106 tanulót delegált, összesen 618 általános iskolás vett részt a
Fehérvári úti stadionban rendezett összecsapásokon. A verseny a
következő idényben is folytatódik az értékes sportszervásárlási
utalványokért.
Híreink végén az időjárásról: Változóan felhős idő lesz, de napsütés is
várható. Elszórtan valószínű kisebb csapadék. Reggel 8-10, délután 2022 fok körüli értékeket mérhetünk Szekszárdon és a vételkörzetben.

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

