05.09 – péntek
Százszoros áron keltek el a bonyhádi taxidrosztok
Már javában dolgozik a regionális jégelhárítási rendszer
Dombóvár a víz ellen küzd
Kellemes, kora nyári az idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. május 9-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
A teljes magyar sajtó a Bonyhádi taxis droszt ügyet elemzi. A
városban a bérfuvarosok várakozási lehetőségére kiírt licit ugyanis
elképesztő eredményt hozott. A kikiáltási át 30 ezer forint volt, a
leütés pedig 3 millió. Ez a városnak nagyon megéri, hiszen éves
szinten 12 millió forint bevétele származhat csak ebből. A vesztes
taxisok viszont azt mondják, hogy az összeg kitermelhetetlen,
hiszen a településen maximum 10-12 ilyen vállalkozó tud megélni.
Amennyiben a nyertes foglalkoztat ennyi taxist, akkor azoknak
nagyjából 1,2 millió forint drosztdíjat kell fizetniük évente. Eközben
ugyanez a költség Budapesten 52 ezer, Pécsett 20 ezer forint.
(vs.hu)
A hónap elején állt idén szolgálatba a Nefela Dél-magyarországi
Jégeső elhárítási Egyesülés. Ez a 24. szezonjuk, melyet indulás
után rögtön akcióval is kezdtek. Ugyanis hatalmas vihar vonult át a
régión, Tamási, Simontornya, Nagykónyi és Koppányszántó
térségét verte el a jég. A kárt a napokban mérik fel. A szőlőkben
gyümölcsösökben pusztított leginkább a természet. Ám ennél
nagyobb lett volna a baj, ha a szervezet nem működik. Az egész
országban ma már csak a Baranya, Tolna és Somogy terület
lefedő Nefela foglalkozik jégelhárítással, vagy legalább azzal,
hogy apróra zúzzák a lehulló jégdarabokat. (teol.hu)
A jégverés által kárt szenvedett Tolnai gazdálkodók egyébként a
kárenyhítési alaphoz fordulhatnak segítségért. Valamint három
éve az öngondoskodást elősegítve a növénybiztosításokra akár 65
százalékos állami támogatást is igénybe vehet az, aki megfelelő
biztosítással rendelkezik. A következő uniós költségvetési ciklust
figyelembe véve az agrártárca tárgyalásokat folytat az unióval

annak érdekében, hogy az elemi károk megelőzése és
csökkentése miatt létrehozandó rendszerek beruházását is
támogatni lehessen. (teol.hu)
Egészen különleges előadással készültek a bonyhádi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola alsó tagozatos diákjai. A kórus egy dalt
adott elő, ami önmagában nem meglepő, az viszont igen, hogy a
refrént jelnyelven. A cél, hogy a diákok toleranciát, egymás
elfogadását tanulják meg. A betanulásról Váradi Zsuzsanna, a
Tolnai Siketek és Nagyothallók Egyesületének szakmai vezetője
mesél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja. További információink.
Megoldódhat Dombóvár legmélyebb utcájának vízelvezetési
gondja. Ez az úgynevezett Lehel sor, ahol árvíz helyzetben
először jelenik meg a baj. A képviselő testület elfogadott egy
tervet, mely szerint az utca keleti oldalán található árkot
beburkolják, és egységes bejárókat hoznak létre rajta. A végleges
megoldást az utca teljes csapadékvíz rendszerének kialakítása
jelentheti. A mostani kivitelezésre közbeszerzési pályázatot ír ki az
önkormányzat. (teol.hu)
Szakmai továbbképzésen vettek részt a Társadalmi Ellenőrző
Tájékoztató Társulás Lakossági Ellenőrző Csoportjának tagjai. A
Bátaapátiból, Bátaszékről, Cikóról, Fekedről, Mórágyról,
Mőcsényből és Véméndről, vagyis a TETT tagtelepüléseiről
érkezett 18 ellenőr. A nemzeti Rádioaktívhulladék-tárolóban tartott
programon felfrissítették ismereteiket, és újakkal egészítették ki
azokat. Ezeknek az ellenőröknek a legfontosabb feladatuk a
hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos kommunikációban van.
(teol.hu)
Okulár Projekt. Ez egy különleges kezdeményezés, melyben 14
helyszínen, határon innen és túl egyszerre adják elő élőben,
ugyanazokat a darabokat. Majd a témáról beszélgetés következik,
méghozzá a helyszínek között is, az internet segítségével. A
kezdeményesébe most a paksi Csengery Dénes Kulturális
Központ is bekapcsolódott. A tapasztalatokról Hefner Erika, az
intézmény szakmai vezetője beszélt. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Marad a kellemes idő, csak egy átvonuló
hidegfront okozhat pici zavart. Egyébként sokat süt majd a nap,
és kevés a felhő az égen, egy-két zápor fordulhat elő. A szél

időnként megélénkülhet. Tolna megyében 25 fok körül alakul a
maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

