01.24 – csütörtök 15.00
Látogatási tilalom a Tolna Megyei Balassa János Kórházban
Elismerés a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központnak
Korábban beüzemelik a jégkárelhárító rendszert
Még mindig lehet havazás
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. január 24-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Látogatási tilalom lépett életbe a Tolna Megyei Balassa János Kórház
valamennyi osztályán. Az intézmény szerkesztőségünkhöz eljutatott
közleménye szerint a korlátozás az influenza járvány miatt, a betegek
védelme érdekében született. Egyben felhívták azon betegek figyelmét,
akik járó vagy fekvőbeteg llátásra vannak előjegyezve, és lázas, léguti
betegség tüneteit észlelik magukon, hogy inkább a gyógyulásukat
követően kérjenek új időpontot. (közl)
Minősített Közművelődési Intézmény címet kapott a szekszárdi Babits
Mihály Kulturális Központ. Az ünnepélyes díjátadó január 22-én, a
Magyar Kultúra Napján volt Budapesten, a Hagyományok Házában. Az
elismerést az önkormányzat és a kulturális intézmény vezetősége vette
át. További részletek Ács Rezsőtől, Szekszárd polgármesterétől. –
INTERJÚ!!!
Két héttel korábban kezd el működni idén a jégkárelhárító rendszer. Bár
a zivatarok általában a májustól szeptemberig tartó időszakban
keletkeznek, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre inkább
kitolódik ez a periódus. Ezért döntött a korábbi kezdésről a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara vezetése. A teol.hu cikke szerint így idén április
15-étől már üzembe is helyezik a rendszert. már most keresik a
megfelelő helyet a generátorok kihelyezéséhez, és ehhez a megfelelő
képzettségű embereket, mivel a már meglévő jégesőmérséklő „pontokat”
tovább bővítik megyénkben is. A három dél-dunántúli megyében már
hosszú évek óta működik egy száznegyvennégy talajgenerátorból álló
hálózat, amely része lett az országos rendszernek. A Nefela Délmagyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés adatai szerint harminc év
alatt hetvennégy százalékkal csökkent a mezőgazdasági jégkár a
térségben. (teol)

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága eljárást
indított kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének gyanúja miatt. A
rendőrök összehangolt akció keretében január 22-én Fadd-Domboriban,
Tolnán és Szekszárdon tartottak házkutatást. Ennek során a nyomozók
több mint egy kilogramm marihuánát és számos kábítószer
termesztéséhez szükséges tárgyat is lefoglaltak, mondta el Komlósiné
Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. –
INTERJÚ!!!
Huszonöt év után ismét lett bölcsődéje Simontornyának. Ez az egyik
jelentős hozadéka az elmúlt évnek – közölte a teol.huval Csőszné Kacz
Edit polgármester. Ugyancsak fontos az egész város számára, hogy
tavaly óta immár rendelkezik kormányablakkal. Ennek köszönhetően
minden fontos hivatalos ügyet helyben lehet intézni. Az új esztendő két
„rakétája” az a 742 milliós, illetve 415 milliós pályázati siker, melyek
révén tantermekkel gyarapodik az általános iskola és gimnázium,
valamint új tűzoltó szertár épül, és megvalósulhat a városgazdálkodási
üzem felújítása. (teol)
Az idén is megrendezik Bogár István emlékére a Tolna Megyei
„Cinegemadár” Népzenei Versenyt Szekszárdon. A Babits Mihály
Kulturális Központ népdaléneklési és népi hangszeres versenyén részt
vehet mindenki, aki Tolna megyében lakik, tanul vagy dolgozik. Indulni
lehet egyénileg vagy csoportosan is. Jelentkezni január 31-ig lehet,
hangsúlyozta Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ vezetője.
– INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Pénteken a kora délutáni órákig a nyugati
területeket leszámítva sokfelé kell havazásra, hószállingózásra készülni.
Délután már csak elszórtan fordulhat elő kisebb havazás, hózápor, ekkor
már a Dunántúlon hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek.
Szekszárdon a hajnali -4 fokról -2 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

