június 13 – péntek 15.00
Jogi úton szeretnének információt kapni a paksi bővítésről
Határidőre készen lesz a Bonyhádi Ipari Park fejlesztése
Környezetvédelmi lapot készítettek a Decsi diákok
Változóan felhős lesz az ég a hétvégén

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. június 13-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A jog útján próbál információkat szerezni a Paksi Atomerőmű tervezett
bővítéséről az Energiaklub. A vonatkozó szerződések kiadását és
nyilvánosságra hozását szeretnék elérni. A Szekszárdi Járásbíróságon
már túl vannak az ez ügyben indított per két fordulóján, lényegi
eredmény nélkül. A következő tárgyalás szeptemberben lesz. (teol.hu)
Jól halad a Bonyhádi Ipari Park fejlesztése. A munkálatokra egymilliárd
forintot szánnak. Két üzemcsarnokkal: egy kétezer és egy négyezer
négyzetméteressel bővül a terület. A műszaki ellenőrök szerint jól
haladnak a munkával és tartható a novemberre tervezett átadás. A város
határában található területen jelenleg 11 vállalkozás működik, és 500
embert foglalkoztatnak. A bővítés jelentős munkahelyteremtést tesz
lehetővé. Valószínűleg 230 főt vesznek majd fel. (teol.hu)
Egészen érdekes módszerrel oktatják Decsen a diákokat a környezet
tudatosságra.
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természetvédelmi lapot készítettek. Egy pályázat segítségével hozták
össze az intézményben a témahetet, melynek eredménye lett az újság.
Az iskola egyébként 2009 óta Ökoiskola címet visel, így itt már nagy
hagyományai vannak ennek. (teol.hu)
Június 25-28. között rendezik meg Pakson a VII. Paksi Harmonika
Fesztivál. A nemzetközi versenyen igazi sztárvendégek lépnek fel. A
fesztivál ideje alatt harmonika kiállítás is várja az érdeklődőket. A hangos
meghívót Papp Olga főszervező nyújtja át Önnek. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja! További információink.
Tovább folytatódik a halmozottan hátrányos helyzetű családok
felzárkóztatási programja Aparhanton és Kisvejkén. A helyi Független

Roma Egyesület támogatást nyert az Ökomenikus Segélyszervezettől.
Így négymillió forintot tudnak költeni. A Tandem elnevezésű programban
a nehéz sorsú emberek önellátását szeretnék biztosítani. Tíz családot
vontak be a programba, magot, palántát, facsemetét biztosítottak
számukra a háztáji veteményes kialakításához, emellett ellátták őket a
kertműveléshez szükséges tanácsokkal. Ha valamelyiküknek a
későbbiekben még kérdése lenne, szakértők állnak a rendelkezésükre.
Most egy vállalkozótól 2 ezer négyzetméteres földet béreltek, amelyen a
programhoz csatlakozott nyolc család gazdálkodni fog. Két fóliasátorban
zöldségeket, a fennmaradó részen pedig gyümölcsöket termesztenek. A
családok nem kapnak fizetést, hanem a termények eladásából származó
bevételt osztják el nyolc egyenlő részre. (teol.hu)
Ovisok és kis iskolások ismerkedhettek meg az igazi tűzoltókkal. A kicsik
a Szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokságon jártak tegnap. A
részleteket Boros Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője meséli el. - INTERJÚ!!!
Újabb elismerést adtak át Pakson. A helyi Sportegyesület Karate
Szakosztályának vezetője, Záborszki Zoltán vehette át idén a város
kétévente adományozott elismerését, a Paks Város Sportjáért
kitüntetést. A sportember már 30 évvel ezelőtt elkötelezte magát a karate
mellett, és évtizedek óta igyekszik fejleszteni Paks sportéletét is.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Megint lehet a szabadban sportolni, és nem lesz
rosszul az ember a nagy hőségben. Mondjuk úszni kifejezetten kellemes
volt a kánikulában is, de a többi mozgásforma már macerás volt. A
lényeg az, hogy több lesz a felhő az égen a hétvégén, de ennek ellenére
jó idő várható. Bár el is eredhet az eső, a csúcsértékek Mucsfán is 23-25
fok között alakulnak majd a 12 fokos reggeleket követően.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

