04.16 – szerda
Előre felkészülnek a tolnai települések az árvízveszélyre
Kiválasztotta parlamenti szószólóját a német nemzetiség
Székely mesemondó verseny volt Zombán
Marad a szeles idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. április 16-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Előre készülnek egy esetleges árvízre a Kapos és a hozzá
kapcsolódó patakok mentén található települések. A teol.hu
megkereste a polgármestereket, ebben a pillanatban hogyan
állnak. Döbrököz több ezer homokzsákot raktároz, és van egy
riadóláncuk, melyben az erőgépekkel rendelkező vállalkozásoktól
tudnak segítséget kérni. Kurdon szivattyúk állnak rendelkezésre
baj esetére, és folyamatosan tisztítják a medreket. Dombóváron
hamarosan döntés születik, hogy a város legalacsonyabban fekvő
utcája hogyan kapjon kiemelt védelmet. A Hábi és a Baranya
csatornával határos Csikóstőttőst és Kaposszekcsőt január óta
kerékpárút köti össze, amely egyben árvízvédelmi szerepet is
betölt, ugyanis töltést alakítottak ki a megépítéséhez. A KözépDunántúli Vízügyi Igazgatóság szekszárdi üzemmérnökségén
elmondták, hogy jelenleg is dolgoznak a töltésrendszer javításán,
megerősítésén. A munkával május végére végeznek – olvasható a
teol.hun. (teol.hu)
Komoly gazdaságélénkítő hatásuk lehet idén Tolna megyében a
Széchenyi Kártya Program hiteleinek. A kölcsön kedvező
feltételeinek köszönhetően ebben az évben már eddig is 100
megyei vállalkozó élt a lehetőséggel. Ők 300 millió forint értékben
kértek az államilag támogatott hitelből. Ezt egyébként 2
százalékos kamat terheli. Fajszi Lajos, a Vállalkozók Országos
Szövetségének Tolna megyei elnöke azt mondja: részben az
olcsó, államilag támogatott hiteleknek is köszönhető, hogy tavaly
megduplázódott a tagjaik száma. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt híreit hallja, további információink!

Megvan ki lesz a német nemzetiség szószólója a Parlamentben.
Ritter Imrét választotta meg a Németek Országos Önkormányzata
erre a posztra. A feladata, a 12 másik nemzetiségi szószólóval,
hogy hangot adjanak az érdekeiknek. A német kisebbség egyik fő
céljának azt tekinti, hogy nagyobb támogatást szerezzen a
szekszárdi Magyarországi Német Színháznak, érvényesüljön az
oktatásban a kéttannyelvűség, és bővüljön a nemzetiségi
önkormányzatok jogköre. (teol.hu)
Hagyományt szeretnének teremteni a Szekszárdi Szent László
Szakképző Iskola és Kollégium Vendéglátó Szakképző
Tagintézményében. Diáknapot szerveznek. Persze itt nem csak a
szórakozás a főszereplő, hanem elsősorban olyan információk
átadása, melyeket a diákok az iskolán kívüli életben is
hasznosítani tudnak. A rendezvényhez és az azt megelőző
programsorozathoz egy az Új Széchenyi Tervben lévő pályázat
segítségével nyertek támogatást. A részletekről Harsányiné
Erményi Zita tájékoztatja a Rádió Antritt hallgatóit. - INTERJÚ!!!
Megyei ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt rendeztek a
napokban, Szekszárdon. Ez már a döntő volt, ahol az egyes
kirendeltségek területén szervezett selejtezők során győztes
általános és középiskolás csapatok versengtek. A gyerekeknek 6
állomáson kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, a 7.-en pedig a
mentőszolgálat kollegáinak segítségével egy úgynevezett ambu
babán mutatták be az újraélesztést. Az általános iskolásoknál a
dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola győzött,
másodikként a tamási Würtz Ádám Általános Iskolás diákjai
végeztek, a dobogó harmadik fokára a szekszárdi Baka István
Általános Iskola tehetségei állhattak fel. A középiskolásoknál a
paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, a
szekszárdi Szent László Egészségügyi Szakközépiskola, és a
tamási Vályi Péter Szakközépiskola sorrend alakult ki. (teol.hu)
Nagy sikere volt a Zombán megrendezett XVII. Sebestyén Ádám
Bukovinai Székely Mesemondó Versenynek. 65-en indultak a
megmérettetésen, 4 korcsoportban. A mesemondás mindig is
nagyon fontos szerepet játszott a székely emberek életében –
hangsúlyozta a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének
elnöke. Csibi Krisztina azt mondja, hogy évről évre
színvonalasabb produkciók szórakoztatják a közönséget és a
zsűrit. Szerinte a székelyek összetartását igazolja az is, hogy
azon a településen, ahol abban az évben tartják a
megmérettetést, felpezsdül az élet. Így volt ez a Zombai

programnál is – tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Folytatódik a szeles, barátságtalan idő. Azért
kap majd egy kis mediterrán meglepetést is. Ne egy jó borra
gondoljon, hanem egy ciklonra. Na, a következő napokban ez hoz
majd esőt és felhőket Tolna megye fölé. A reggeli 6 fok után
Nakon 12 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

