03.02. – szombat 15.00
Megszűnt a löszfalomlás miatt kiadott korlátozás az M6-oson
Megvan Szekszárd idei költségvetése
Nemzetközi elismerés a Tolnai kékfestő műhelynek
Borongós lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. március 2-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Feloldották a félpályás, jelzőlámpás forgalomkorlátozást a 6-os főúton,
Paks északi határában, jelentette be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna
Megyei Igazgatósága. A betonelemes terelőfalat a 2016. december 19én bekövetkezett paksi löszfalomlás után alakították ki ideiglenes
jelleggel. Ez a terelőfalat most áthelyezték a löszfalhoz közelebb, a
védmű magasságát is megnövelték, és ezzel egyidejűleg a
forgalomkorlátozást megszüntették. A Bányafelügyelet szerint az
omlásveszély továbbra is fennáll, erre táblák figyelmeztetik az arra
haladókat. (teol)
Húsz és fél milliárd forintos főösszeggel elfogadta csütörtökön a
szekszárdi közgyűlés a város idei költségvetését. 872 millió forintot
költenek
városüzemeltetésre,
ezen belül
30 millió forintot
járdafelújításokra. Mindemellett az önkormányzat 150 millió forintot fordít
szociális kiadásokra, amelyek között 130 millió forint a pénzbeli
segélyek, támogatások összege, mondta Ács Rezső, Szekszárd
polgármestere. – INTERJÚ!!!
Hat hazai kékfestő műhely – köztük a tolnai – kapta meg azt a
tanúsítványt, mely szerint az UNESCO felvette a kékfestést az
emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára.
Elsősorban méterárut gyártanak, de van ing, szoknya, farmernadrág is a
kínálatukban, úgyhogy az alkalmi ruhatervezés sem lesz megoldhatatlan
feladat, írtja a teol.hu. Horváth Balázs és Reha Erika, akik tavasszal
házasodnak majd össze, már szinte teljesen átvették a tolnai kékfestő
műhelyt. Az előző generációt Horváth Tibor és Horváth Tiborné képviseli.
Mindkét szülő és a fiuk is népi iparművész. Az 1810-ben alapított
műhely, a hozzá kapcsolódó, korabeli berendezésű kisbolttal együtt
látogatható turistacélpont. (teol)

Március 7-én Szekszárdon, a Tolna Megyei Balassa János Kórház
Egészségfejlesztési Irodája, a Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya, a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezete és a „Szelíd Ráktérítő” Klub valamint a MaMMa Zrt.
figyelemfelhívó sétát és szűrővizsgálatokat szervez. Az egész napos
rendezvény során tájékoztató kiselőadások is lesznek, amelyek a
rákszűrésre és a megelőzésre hívják fel a figyelmet. Hangos meghívó
Gliedné (glídné) Tillmann Erzsébettől, a Tolna Megyei Balassa János
Kórház ápolási igazgatójától. – INTERJÚ!!!
Megállapodást kötött a szekszárdi AM Dunántúli Agrárszakképző
Központ,
Csapó
Dániel
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium és a Syngenta Magyarország. Az
együttműködés keretében a vállalat szakértői szakmai ismereteik
átadásával járulnak hozzá a tanulók tudásának gyarapításához, ezen
kívül egy tehetséges diák ösztöndíjat is kap tanulmányaihoz. Az
intézmény gazdag oktatási palettáján három szakgimnáziumi szak
mellett érettségi utáni mezőgazdasági technikus, állattenyésztő és
állategészségügyi
technikus,
valamint
közszolgálati
ügyintéző
képzettséget biztosít diákjainak, írja a kadarka.net. (kadarka.net)
Megtartotta hagyományos év eleji közgyűlését a Tolna Megyei Polgárőr
Szervezetek Szövetsége. Az esemény helyszíne a dunaföldvári
polgármesteri hivatal díszterme volt, írja a teol.hu. Itt Széles János
megyei elnök ismertette az elmúlt év polgárőri tevékenységét. Elmondta,
hogy megyénk 109 települése közül 74 helyen ügyelnek a lakosság
biztonságára polgárőrök. A megyei taglétszám 1720 polgárőr, és ifjú
polgárőrökkel is bővültek az egyesületek, a létszámuk tavaly év végén
ötvenöt volt. Nyolc egyesületnél lovas polgárőrök is teljesítenek
szolgálatot. (teol)
Végül az időjárásról: túlnyomóan felhős időre van kilátás, nyugaton
süthet többet a nap. Gyenge eső, zápor helyenként előfordulhat. A
délnyugati szél több helyen megélénkül, áll az időkép előrejelzésében.
Szekszárdon a hajnali 3 fokról 13 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

