04.05 – szerda 15.00 – 3,26
Két hét alatt eltüntetik a legtöbb Szekszárdi kátyút
Fejlesztenék a Paksi piacot
30 éves a decsi „Csillagrózsa” néptáncegyüttes
Marad még a szottyos idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. április 5-én, szerdán,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A hét eleje óta már javában dolgoznak Szekszárd útjain. A kátyú
mentesítéssel várhatóan 2 hét alatt végeznek is. Előbb a főbb
útvonalakon mennek végig, majd az úgynevezett gyűjtő utak
következnek, és a munkát a lakóházak körüli utakkal zárják. A
munkálatok összköltsége 15 millió forint, és a feladatot a Kész Kft végzi
el. A kátyúzást nyáron és összel is folytatják, hiszen a közben keletkező
úthibákat is el kell tüntetni. Tavaly összesen 1339 kátyút tömtek be a
megyeszékhelyen. A mostani munkálatok közel 200 utcát érintenek.
(teol.hu)
Értetek címmel készített ifjúságvédelmi kampányfilmet a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
és az Országos Mentőszervezet Dél-Dunántúli Régió Tolna Megyei
Kirendeltsége valamint a Vöröskereszt és a Balassa János Kórház
közreműködésével. A filmet Dr. Balázs Gábor a Tolna megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője nyújtotta át a megyei
polgármestereknek és iskolák igazgatóinak. - INTERJÚ!!!
Készülnek a tervek a paksi piac fejlesztéséhez. Az elképzelések szerint
lefednék a vásárlói területeket is. A fejlesztésre vonatkozó építési
engedélyt már megkapta a város, írja a paks.hu. Rövidesen meglesznek
a kiviteli tervek is, de a munka csak akkor indulhat, ha a szükséges
forrás is rendelkezésre áll. A beruházás becsült költsége nettó 15 millió
forint. A cél az, hogy a vásárlók és az árusok is komfortosabb
körülmények között legyenek. Legutóbb 2002-ben volt felújítás a paksi
piacon. (paks.hu)
Harminc éves a decsi „Csillagrózsa” Hagyományőrző Néptáncegyüttes.
Ez idő alatt az együttes megfordult Spanyolországban, Portugáliában,
Franciaországban, Németországban, Szlovákiában, Erdélyben, nomeg

számtalanszor léptek fel idehaza. A múlt hétvégén az elmúlt 3 évtizedről
emlékeztek meg. A csoport a nevét a sárközi szőttes egyik motívumáról
kapta, ez a Csillagrózsa. A csoport jelenleg 45 tagú, az óvodás
gyermekektől a nagymamákig minden korosztály képviselteti magát,
egész családok táncolnak együtt. Műsorában a hagyományos sárközi
táncok mellett dunántúli táncok is szerepelnek, koreográfiáiban
feldolgozta a Sárköz hagyományain alapuló népszokásokat. (teol.hu)
Kis mértékben növelte árbevételét 2016-ban az állatgyógyászati
termékeket forgalmazó Tolnagro Kft., amely idén további,
négyszázalékos növekedést tervez – közölte a szekszárdi székhelyű cég
az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a cégcsoport a 2015-ös 17,2 milliárd
forint után 2016-ban 17,5 milliárd forint nettó árbevételt ért el. A kft.
forgalmában a legnagyobb mértékben, 52,4 százalékkal a haszonállatüzletág részesedett, de a legnagyobb, 14,8 százalékos forgalombővülést
a kisállat-üzletágban érték el. A haszonállatok számára forgalmazott
gyógyszerek területén egy cégfelvásárlás eredményeként szereztek
újabb piaci lehetőségeket. (kadarka.net)
A Vasas Akadémia csapatával csap össze az Atomerőmű KSC
Szekszárd női kosárlabda együttese, csütörtök este fél 7-kor a városi
sportcsarnokban. Már most úgy tűnik, hogy a meccs teltházas lesz,
úgyhogy ha szurkolni menne, akkor induljon el időben. Esélylatolgatás
Szabó Noémi vezetőedzőtől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egy hidegfront alakítja a következő időszakot,
emiatt egyre több lesz a felhő, egyre többször ered majd el az eső. A
szél néhol viharossá erősödhet. Szekszárdon a hajnali 10 fokról 14 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács támogatásával a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

