03.16 – csütörtök 15.00
Királyok és elnökök borai között mutatkoznak be a Szekszárdiak
Kis csúszásban a Tolnai tanuszoda építése
A fejlesztésekről tájékoztatták a Dombóvári vállalkozókat
Még marad egy kicsit a szép idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. március 16-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Most hétvégén rendezik meg a 8. VinCE Budapest Wine Showt. A régió
legnagyobb boreseményén pénteken szakmai napot tartanak, majd
szombaton és vasárnap a borkedvelőket várják a több mint 160 kiállítót
felvonultató sétáló kóstolóra, valamint a hazai és nemzetközi
szakemberek által tartott mesterkurzusokra és workshopokra. A
szekszárdi borvidéket 17 borászat képviseli a rendezvényen. A
szervezőknek hét év munkájába került Budapestre csábítani a világ
egyik legelismertebb bortermelőjét, Miguel Torrest. A számtalan díjjal
kitüntetett spanyol sztárborász valóságos borbirodalom feje: három
ország hét borvidékén összesen 2432 hektáron gazdálkodik,
Budapesten pedig nyolc borát mutatja be a közönségnek. De az elnökök
és uralkodók borai című szekcióban az érdeklődők még a jelenlegi
amerikai elnök tulajdonában álló virginiai borászat egyik termékével is
megismerkedhetnek. A kurzuson megkóstolható többek között az a
champagne, amellyel Marilyn Monroe és Kennedy elnök koccintott
randevúik során, és az bor is, amellyel Harry herceg itta le magát a
magyar határ szomszédságában, írja a kadarka.net. (kadarka.net)
Jól halad a Tolnai tanuszoda építése, bár egy kis csúszás van a
kivitelezésben. A fejlesztésről Appelshoffer Ágnes, polgármester
tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Dombóvári vállalkozókat tájékoztatott egy fórum keretében a település
polgármestere. Az idei terveket és célokat ismertetve Szabó Loránd
kiemelte, hogy a pályázatok egy részében nagy a csúszás, de bízik
abban, hogy a közeljövőben minél több pályázati forráshoz jut a
település. Kormányzati segítséggel szeretnék felújítani az uszodát, illetve
a mentőállomást, továbbá sürgetik az elkerülő-út megépítését, ám
jelenleg nincs olyan kiírás, amely ezt lehetővé tenné. A városvezető
ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy néhány beruházás mindenképpen

megvalósul, például a Dombóvár-Szőlőhegy kerékpárút. A polgármester
beszélt a jelenlévőknek a költségvetés főbb számairól is, így elmondta,
hogy a város idei büdzséje megközelíti a hárommilliárd forintot, viszont
mintegy egymilliárd forint hiányzik a működéshez. Ezen valamelyest
enyhít, hogy 700 millió forint helyi adóbevétellel számolhatnak. (teol.hu)
Mintegy 20%-os árbevétel-növekedést tervez idén a bonyhádi székhelyű
autóipari beszállító Schäfer-Oesterle Kft.. A kadarka.net írása szerint a
társaság tavaly egymilliárd forintos technológiai fejlesztést hajtott végre.
A bőrbevonatú autóalkatrészeket gyártó cég tavalyi árbevétele előzetes
adatok szerint 3,3 milliárd forint körül alakult, áll az MTI-nek eljutatott
közleményben. Az anyavállalat a német autóipar luxus gépjárműire
jellemző kisszériás manufakturális termékek – kalaptartók, konzolok,
karok, belső ajtóburkolatok – terén az egyik meghatározó piaci szereplő.
(kadarka.net)
Ismét győztesen jöttek le a pályáról az Atomerőmű SE kosárlabdázói.
Egyre több sikert hoznak a fiúk az edzőváltás óta, úgy tűnik jó hatással
van rájuk Teo Cizmic – mondta Winter Gábor a csapat szóvivője. INTERJÚ!!!
Eredetigazolás nélküli tűzifát zároltak és szállítójegy nélküli tüzelő
szállítását akadályozták meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal ellenőrei az elmúlt hetekben Tolna megyében, a Dombóvári
Rendőrkapitánysággal közös ellenőrzésen. A hatóság napokban kiadott
közleménye szerint az akcióban 25 köbméternyi tüzelőt zároltak az
ellenőrök. A hivatal felhívta a figyelmet a körültekintő tűzifavásárlás
fontosságára. A vásárolóknak azt tanácsolják, elsősorban olyan helyről
vegyenek tűzifát, ahol eredetét szállítójeggyel igazolják, és az
adásvételkor átadják a vásárlói tájékoztatót és a számlát. Ezen
dokumentumok hiányában nincs lehetőség később esetleges panaszok
érvényesítésére, írja az mti. (mti)
Végül az időjárásról: A folytatásban is marad a leginkább derült,
napsütéses idő, némi széllel. Egyenlőre esni sem fog. Szekszárdon a
hajnali 1 fokról 14 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

