04.24 – hétfő 15.00
Független jelöltek nyertek az időközi polgármester választásokon
Reggelit kapnak a biciklisek Pakson is
Ismét a Paksi bővítésről szóló népszavazási kérdésekről döntenek
Megerősödik a szél
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. április 24-én, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Két tolnai településen is időközi önkormányzati választás volt a
hétvégén. Gyulajon a korábbi független polgármester, Dobos Károlyné
egészségügyi okokból lemondott tisztségéről, ezért kellett kiírni a
szavazást. A posztot a korábbi alpolgármester, a szintén független
Selmeci László szerezte meg. Hasonló okból választottak új
polgármestert Tolnanémediben is. A település eddigi első embere,
Móricz Jánosné szintén betegség miatt január 31-én mondott le
megbízatásáról. A független jelöltként indult Vigh László helyi vállalkozó
nyerte a választást. (teol.hu)
Első ízben csatlakozik Paks a Bringás reggeli elnevezésű országos
programhoz. Ennek lényege az, hogy a város több pontján vendégelik
meg azokat, akik két keréken mennek munkába. Az akció május 4-én
lesz, mondta el Vöröss Endre a Magyar Kerékpárosklub Paks–
Szekszárd Területi Szervezetének titkára. - INTERJÚ!!!
Újabb a Paksi bővítésről szóló népszavazási kérdések kerülnek a
Nemzeti Választási Bizottság elé. Összesen 7 kérdést tárgyal majd meg
a testület, melyből hármat a Kétfarkú Kutyapárt adott le. A viccpárt
kérdései is tükrözik a tömörülés eddigi akcióinak stílusát. Az egyik
például így hangzik: „Egyetért-e ön azzal, hogy az Országgyűlés
átnevezze Paks várost annak érdekében, hogy a tervezett új
atomerőművi
blokkokkal
kapcsolatos
nemzetközi
szerződések
érvényüket veszítsék?”. (atv)
Az, hogy mit eszik meg az ember, alapvetően befolyásolja az
egészségét. Erre alapoz „ A táplálkozási tényezők szerepe a daganat
megelőzésében, kialakulásában" című előadás is, amely Szekszárdon
lesz csütörtökön. A témát Asztalos Ágnes, a Tolna Megyei Balassa
János Kórház Dietetikus táplálkozástudományi szakembere elemzi ki,

mondta el Szikla József a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezetének elnöke. - INTERJÚ!!!
A Sebestyén Pince 2015-ös „Iván–völgyi” Bikavére lett Szekszárd Város
Bora a 2017-es évben. Ez derült ki a Szekszárdi Borvidéki Borversenyen
díjátadóján, melyet hagyományosan a Szent György–napi Borünnepen
tartottak. Azt, hogy a Vesztergombi Pince Bodzási Merlot válogatás 2012
kapta a legtöbb pontot a Szekszárdi Borvidéki Borversenyen, már a
XVIII. Szent György–napi Borünnep előtt tudni lehetett, amely
hagyományosan egyben a Szekszárdi Bikavér Ünnepe is, írja a teol.hu.
Nagy Aranyat a Vesztergombi Pince Bodzási Merlot-ja és a Takler
Borbirtok Cabernet franc Reserve 2009 érdemelt. (teol.hu)
Tizennégy alkotást küldtek be a készítők a Föld napjához kapcsolódóan
megrendezett idei Forgass a Földért 24 órás filmmaratonra, melynek
ötletgazdája a szekszárdi Kindl Gábor. Az internetes versenyre nemcsak
Tolnából, de több másik megyéből is érkeztek kisfilmek. Többségében
több személyes stábok küldték el egyperces alkotásukat, melyek témája
a környezetvédelem volt. A megmérettetésre főként családok és baráti
társaságok neveztek be – mondta el a kadarka.net-nek Kindl Gábor
ötletgazda. Az alkotók számára három elemet adtak meg, melyek közül
legalább egy használata kötelező volt. A kerékpár, a mobiltelefon, mint
kommunikációs eszköz és az energiatakarékos izzó hármasából végül a
legtöbben a legelső elem, vagyis a bicikli köré építették fel kisfilmjüket.
(kadarka.net)
Majoros János nevét viseli az új galéria Dombóváron. A szobrász,
keramikosról elkeresztelt új kiállítóhely a Tinódi Házban van. Most Szász
Endre festő, grafikus alkotásai láthatóak a galériában, a tárlatot a
művész özvegye, Szászné Hajdu Katalin rendezte be, illetve nyitotta
meg. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Megerősödik a szél, de ez legalább majd meleg
levegőt hoz magával. Csak kevés csapadékra lehet számítani, és
változóan felhős égre. Szekszárdon a hajnali 7 fokról 23 fokig melegszik
a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács támogatásával a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

