Július 6. Vasárnap
Jó napot kívánok, …. vagyok! 2014. július 6-án, Vasárnap 15 órakor
következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Helyi támogatócsoportok találkozója Szekszárdon
Játék és tanulás a bonyhádi olvasótáborban
Európa bajnokok lettek a paksi Csillag Show Egyesület táncosai
Újra az EuroChallenge-ben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát – korábbi uniós
projektben való sikeres együttműködés elismeréseként - a német vezető
partner, a Lipcsei régió projektszervezete, az AufbauwerkRegionLeipzig
GmbH kérte fel, hogy csatlakozzon a CENTRAL EUROPE keretében
megvalósuló “VIS NOVA” nevű környezetbarát technológiák és
tevékenységek támogatását célzó pályázathoz. A projektben
együttműködő partnerek tapasztalatcsere útján, illetve külső szakértők
bevonásával közösen tanulmányokat és ezekre alapozva innovatív
megoldásokat dolgoznak ki, melyeket ezt követően kifejezetten az egyes
partner régiók adottságaihoz alakítják. Mivel a projekt fő célcsoportjai
elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozások, tudományos és
érdekképviseleti szervek, valamint a helyi lakosság, a tapasztalatcsere
keretében - a sikeres mintaértékű beruházásunk bemutatása mellett – a
projekt időszaka alatt az Önkormányzat vállalta, hogy ún. helyi
támogatócsoportoknak találkozókat szervez, melynek keretében a
megújuló energia hasznosításának lehetőségei kerülnek bemutatásra. A
2014. július 3-án megrendezett találkozón bemutatásra került Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fenntartható Akcióterve, mely
ismerteti Szekszárd energiafogyasztását és szén-dioxid kibocsátását,
valamint javaslatokat fogalmaz meg a fenntartható energiagazdálkodás
jegyében az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló
energiaforrások hasznosítása kapcsán. Az akciótervben javasolt
intézkedések azokat a beavatkozási lehetőségeket mutatják meg,
amelyek révén Szekszárd városa csökkentheti energiafelhasználását és
üvegházhatásúgáz-kibocsátását – az önkormányzat hatáskörébe tartozó
területekre fókuszálva. Az akcióterv bemutatása után pedig ismertetésre
került egy mikrotérségi szintű, megújuló energiára épülő mintaprogram a
régióból, Villányból, mely a területi adottságokra, a szőlőtermesztésre

alapozva évről évre képződő melléktermékből, a venyigéből szeretne a
közösség számára hasznos terméket, fűtőanyagot készíteni.
Olvasótábort tartottak a héten a bonyhádi Solymár Imre Városi
Könyvtárban. A vidám szabadidős elfoglaltsághoz 21 alsó tagozatos diák
csatlakozott. Hogy milyen programok színesítették a részt vevők
mindennapjait, arról Matisz Nóra gyermek könyvtárost kérdeztük. INTERJÚ!!!
Változás történt a vezető háziorvos személyében Tolnán. 2005 óta dr.
Handl Mária töltötte be ezt a tisztséget. Ő azonban nemrégiben jelezte
az önkormányzat felé, hogy a továbbiakban nem kívánja ellátni ezt a
feladatot. A képviselő-testület úgy döntött, hogy közös megegyezéssel
megszüntetik a szerződését. Az új tolnai vezető háziorvosi feladatok
ellátásával július elsejétől határozatlan időre dr. Barna Györgyi
gyermekorvost bízta meg a testület.
A paksi Csillag Show – tánc Egyesület tovább gyarapította sikereinek
sorát. A három napos nemzetközi soroksári versenyen, 19 táncstílusban
Európa bajnokok lettek. A versenyről Nagy Ildikó a csoport művészeti
vezetője számolt be. RIPORT: 01:29’
Három magyar csapat, köztük a paksi Atomerőmű SE is indulhat az
EuroChallenge 2014–2015-ös szezonjában. A FIBA Europe a minap
tette közzé a sorozat jövő évi indulóinak listáját, eszerint a magyar
bajnokságból három csapat, a Szolnoki Olaj KK, az Atomerőmű SE és
az Egis Körmend indulhat a nemzetközi porondon. A bb1.hu információi
szerint a 32 csapat között Belgium és Románia kapott még 3-3-helyet;
két csapat képviseli a finn, a francia, a német, az olasz, a svéd, illetve a
török bajnokságot; míg Ausztria, Fehéroroszország, Bulgária, Dánia,
Észtország, Kazahsztán, Lettország, Litvánia, Hollandia, Portugália és
Oroszország egy csapatot indíthat
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

