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2013. július 9-én kedden 15 óra 30 perckor a regionális híreket Kovács
Viktóriától hallják, jó napot kívánok!

Kormányzati segítségből valósul meg a nyári gyermekétkeztetés
Bölcskei színtársulat támogatja a szekszárdi kutyamenhelyet
Adománygyűjtő járat indul Szekszárdra
Következnek a részletek.

Kormányzati segítségből valósul meg a nyári gyermekétkeztetés
Szekszárd is azon magyar települések között van, amely kormányzati
támogatást
kapott
a
nyári
gyermekétkeztetéshez.
A
tolnai
megyeszékhelyen a szociálisan legrászorultabb gyermekeknek és
szüleiknek tudnak így segíteni, azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek.
Szekszárdon a mintegy 5,8 millió Ft
kormányzati támogatásból 301 gyermek 44 napon keresztül legalább
egyszeri meleg étkeztetését tudják biztosítani.
Az országban közel 1200 település kapott támogatást, összesen 112 ezer
gyermek nyári étkeztetését segíti a kormány, a pénz a legrászorultabb
gyermekekhez érkezik.
Tolna 01 választókerületben kilenc településen 737 gyermek nyári
étkeztetése oldódott meg, a mintegy 15 millió Ft-os kormányzati
támogatásból
Szekszárd MJV Önkormányzata a támogatáson felül 948 ezer Ft-os további
önerõvel vállalta 49 gyermek nyári étkeztetését, így Szekszárdon összesen
350 rászoruló gyermek nyári étkeztetése valósul meg.
Eladás helyett inkább tárolják a termést
Javában folyik Tolna megyében az aratás. A termelők egy részének nagy
gondot okoz, hol tárolja a terményét az értékesítésig. - írja a Tolnai
Népújság.
Friss hír, hogy segítséget kapnak a betakarított gabona biztonságos
elhelyezéséhez a termelők a Vidékfejlesztési Minisztériumtól és a TIG
Nonprofit Kft.-től. A döntés értelmében a 80 ezer tonna tárolókapacitással

rendelkező TIG Nonprofit Kft. 30 ezer tonna gabonát vásárol fel, és tárolási
lehetőséget is nyújt a gazdáknak. Ezzel a szaktárca a részben spekulációs
jellegű gabonaár-mozgásokat kívánja kordában tartani.
Az idei terméskilátások biztatóak, az árpa betakarítása már a végéhez
közeledik. A gazdák egy részének nem áll rendelkezésére megfelelő
tárolókapacitás. Ezért döntött a tárca a segítségnyújtásról, hogy ne a tábla
széléről kelljen értékesíteniük a tárolóhely hiánya miatt a terményt. A
nagyobb mozgástér lehetőséget ad a gazdáknak, hogy a gabonájukat
méltányos áron tudják értékesíteni.
Adománygyűjtő járat indul Szekszárdra
A szolgáltatásait ingyenesen nyújtó Dóri Ház üzemeltetését többek között
adományok értékesítésével oldja meg a Szemem Fénye Alapítvány. Az
adománygyűjtő járatuk július 12-én pénteken Szekszárdra megy - olvasható
az alapítvány weboldalán.
A Szemem Fénye Alapítványhoz beérkező adományok árusítása négy
Charity Shopban zajlik. Az, aki a pécsi, sellyei, barcsi és dombóvári üzletek
valamelyikében vásárol, egyúttal az ország első gyermekhospice házának
működtetését segíti.
A nagyobb méretű vagy jelentős mennyiségű, továbbá a Pécstől távoli
helyekről felajánlott adományok szállítására lehetőségük van az
adománygyűjtő járat igénybevételével. Az ilyen jellegű felajánlások esetén
a szállítás pontos idejét előre egyeztetik az adományozókkal.
Július 12-én, pénteken az adománygyűjtő járat Pécsről indul, és a
Pécsvárad–Mecseknádasd–Hidas–Bonyhád útvonalon jut el Szekszárdra.
Akik az útvonal mentén laknak, azokhoz ezen a napon el tud menni a
gépkocsi. Kérik tehát, hogy jelezzék a Szemem Fénye Alapítvány felé, ha
adományt szeretnének eljuttatni hozzájuk!
A múlt héten is rendben zajlottak a véradások - a kiszállásos véradások
során Dunaszentgyörgyön 38-an adtak vért, köztük 2 új véradó volt.
Szekszárdon a Pretli Kft.-nél is tartottak véradást, ahol 28 dolgozó nyújtotta
karját. A Gyönkre tervezett véradás a múlt héten elmaradt, ezt egy későbbi
időpontban tartják meg. A hét folyamán kiszállásos véradást tartottak még
Értényben, Szakályon és Magyarkeszin. A hétvégén a Bátai Halünnepen is

lehetőség nyílt a véradásra - ennek keretében 25-en adtak vért, 1 új véradó
volt köztük. Vasárnap pedig Zombán a lovas napokon várták a véradókat,
ahol 21-en tudtak vért adni. Ezen a héten is számít az önkéntes véradókra
a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete. A heti véradások
időpontjairól és helyszíneiről Gulyás Katalint, a Tolna megyei szervezet
megyei igazgatóját hallják. - INTERJÚ!!!
Bölcskei színtársulat támogatja a szekszárdi kutyamenhelyet
Első előadása bevételét, 100 ezer forintot, a szekszárdi állatmenhelynek
ajánlotta fel a Bölcskei Amatőr Színjátszó Társulat - írja a Tolnai Népújság.
Fiáth Szilvia, a Szekszárdi Kutyamenhely vezetője a lapnak elmondta: a
támogatást kölyökkutya elkülönítő kialakításához használják fel. Jelenleg
egy 9 négyzetméteres faház áll rendelkezésre a kölyökkutyák számára,
ahol csak 10-15-öt tudnak elhelyezni.
Blandl Béláné, a bölcskei társulat vezetője elmondta: azért döntöttek így,
mert sok állatbarát akad a csapatban, másrészt tisztában vannak a
menhely nehéz helyzetével. A felajánlással ezen szeretnének segíteni, és
egyúttal elismerni az ott dolgozók és az önkéntesek áldozatos munkáját.
A társulat második előadásának bevételét elosztva kapja a szekszárdi
Csiga-Biga Alapítvány és a budapesti Vesley János óvoda, ahova
hajléktalanok gyermekei járnak.

A Dél-Dunántour komlói szakaszán képviseltette magát a Szekszárdi
Kerékpáros SE
A Dél-Dunántour Kerékpárverseny Komló Nagydíj szakasza zajlott
szombaton, ahol a Szekszárdi Kerékpáros SE is képviseltette magát. Az
eredményekről Steig Gábort hallják. - INTERJÚ!!!

A Rádió Antritt regionális híreit hallották, további kellemes rádiózást.

