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35 éve város Tamási
Viszonylag nyugalmas volt a megye tűzoltóinak a hosszú hétvége
Gyarapodott a lengyeli népművészeti kiállítás
Havazást ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. január 3-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Programsorozattal ünnepli várossá nyilvánításának 35 éves évfordulóját
Tamási. A Koppány-parti település 1984. január 1-jén kapott városi
rangot. Az 1730-ban már mezővárosként szerepelő Tamási legfőbb
turisztikai nevezetessége a Várhegy alatt található termálfürdő,
emlékeztet a teol.hu. Porga Ferenc polgármester a lapnak elmondta, a
8500 lakost számláló járásszékhely fejlődését elősegítő gazdaság- és
területfejlesztési politika eredményeként jó néhány nagy ívű beruházás
valósult meg az elmúlt években. Több, elkészült és jelenleg is zajló
fejlesztés a kerékpáros turizmus bővítését szolgálja. (teol)
A Dombóvári Rendőrkapitányság hamis magánokirat felhasználása miatt
folytatott eljárást, ugyanis egy 32 éves csibráki férfi a nyomozás adatai
szerint telefonon keresztül előfizetést kötött a testvére nevében
internethasználatra, majd pedig kibővítette a szerződést a
televízióhasználatra is. További részletek Molnár Ágnestől, a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a
2018/2019-es tanév a 60 éves évforduló jegyében telik. Ugyanis 1958ban kezdődött meg a zeneoktatás a településen. Már a most elköszönt
év végén az emlékév részeként rendhagyó tanórákat szerveztek a
diákoknak, élő példákon keresztül mutatták be a pedagógusok, hogy
miként öröklődik a családokban generációkon át a zene és a művészet
szeretete. Természetesen karácsonyi hangversenyt is szerveztek. (teol)
A hosszú hétvégén, 5 nap alatt hét tűzesethez és négy műszaki
mentéshez riasztották Tolna megye tűzoltó egységeit. Tüzijáték miatt két
esetben keletkezett tűz, mind a két alkalommal Pakson, mondta el Boros
Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. –
INTERJÚ!!!

A Lengyeli Népművészeti és Muzeális Állandó Kiállítás népművészeti
terme nemrégiben egy új kellékkel gyarapodott, a bukovinai, andrásfalvi
székely betlehemes játékkal, a kis Betlehemmel – mondta el teol.hunak
Fábián Andrásné, aki nyugdíjas óvodavezetőként az óvodamúzeumot
létrehozta, és a gyűjteményt azóta is kezeli, bővíti. A kis Betlehemet
önkéntes munkában készítette Tamis János. Az egyébként Mucsfán élő
férfi úgy kötődik Lengyelhez, hogy a felesége is régóta példás tagja volt
a lengyeli székely egyesületnek. A Völgységbe telepített bukovinai,
andrásfalvi székelyek a világháború után folytatták a szép karácsonyi
népszokást, az úgynevezett felnőtt betlehemezést, ami abból állt, hogy
házról házra jártak, és előadták a betlehemes játékot a családok,
szomszédok örömére, tiszteletére. (teol)
December végén felbontotta szerződését Nevena Jovanoviccsal az
Atomerőmű KSC Szekszárd. A pályán nyújtott teljesítménye támadásban
és védekezésben is elmaradt attól, amit előzetesen várt tőle a stáb. A
Nevena Jovanovics távozásával megüresedett légiós helyre a
klubvezetés a 21 éves horvát válogatott Ivana Dojkic-ot szerződtette. A
180 centi magas hátvéd fiatal kora ellenére jelentős nemzetközi
tapasztalattal rendelkezik., hangsúlyozta Szabó Noémi, az Atomerőmű
KSC Szekszárd szakmai igazgatója. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Változóan felhős lesz az ég, a viharos szél
azonban még marad. Lehet hószállingózás, később havazás.
Szekszárdon a hajnali -4 fokról 0 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

