11.21 – péntek 15.00
A jövő héten már teljes erőből dolgozik Szekszárd új közgyűlése
6 milliárd jut a megye fejlesztésére az atomerőmű bővítésnek
köszönhetően
Újra Néptánc fesztivál van Szekszárdon
Változékony idő esz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. november 21-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Csütörtökön megalakult Szekszárd új közgyűlése. A tegnap még az
eskütételé, és az ünneplésé volt. A jövő héttől azonban már elkezdődhet
az érdemi testületi munka a megyeszékhelyen. A részletekről Ács Rezső
Szekszárd polgármestere számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a rádió Antritt Regionális Híreit hallja, további információink.
Hatmilliárd forint jut a megye fejlesztésére az atomerőmű bővítéssel
kapcsolatban. Az összeget a Tolna megyei önkormányzat integrált
programjában
lehet
elérni.
Ennek
köszönhetően
közvetlen
gazdaságfejlesztésre és képzésekre nyílik lehetőség. A forrásokból
egyrészt olyan Tolna megyei mikro-, kis- és közepes vállalkozások
részesülnének, amelyek érintettek az Atomerőmű II projektben, másrészt
a Tolna megyei ipari parkok jutnának forráshoz. Például a Pakshoz közel
fekvő - paksi, dunaföldvári, szekszárdi - ipari parkban kamionpihenőt és
szervizállomást, illetve konténeres áruk rakodására alkalmas
darupályával ellátott logisztikai raktárt alakítanának ki. A pályázatokat
2015-től 2022-ig lehet majd megvalósítani. (mti)
A dohányzás káros hatásaival ismerkedhettek meg a diákok a ,,Ne
gyújts rá"! világnap tegnapi szekszárdi rendezvényén. Ennek célja az
volt, hogy az évben legyen legalább egy olyan nap, amikor a
dohányosok nem pöfékelnek és a társadalom figyelme a dohányzás és a
passzív dohányzás veszélyeire terelődik. Hogy ez hogyan történt, azt
Lafferthon Marianne, a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének egészségfejlesztője mondja el Önnek. INTERJÚ!!!

Több év kihagyás után a hétvégén ismét megrendezik a Szekszárdi
Néptánc-fesztivált a Babits Mihály Kulturális Központban. Az érdeklődők
11 csoport produkciójában gyönyörködhetnek. A rendezvény máris
sikeresnek mondható, hiszen a hazai néptánc-mozgalom jelentős
képviselői vannak ott. A fesztivált 1968-ban rendezték meg először, és
2008-ig évente, majd kétévente hirdették meg a tolnai megyeszékhelyen.
Az eredeti célkitűzés az volt, hogy erőteljesebb legyen a dunántúli
táncanyag feldolgozása. A résztvevőknek ezúttal két koreográfiát kell
előadniuk. Hiszen ez egy verseny is egyben, melynek összedíjazása 1
millió forint. (mti)
Tolna megyében az utóbbi egy időszakban nőtt a belvizes területek
nagysága, már meghaladja az 5000 hektárt. A Közép-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság jelzése szerint a Tolnanémedi-Dombóvár belvízvédelmi
szakaszon - a Kapos folyása mentén - a legnagyobb kiterjedésű az ilyen
gond. A Sió Simontornyától lefelé tartó szakaszán a Kaposon levonult
árhullám tartósan magas vízszintet idéz elő, itt az altalaj szivárgása miatt
a belvíz csökkenése megállt. A Sió magas vízszintjét emellett a
másodpercenként 50 köbméteres balatoni vízeresztés okozza, ezt a
mennyiséget továbbra is fenntartják, így ez a probléma a következőkben
is fennáll. (mti)
Végül az időjárásról: Változóan felhős lesz az ég a hétvégén. Sokat süt
majd a nap, de jöhetnek felhők is. Esőre nincs esély, de a szél néha
megélénkülhet. A hajnalok már kifejezetten csípősek, de még az ősz
utolsó sugarai napközben kellemesen melegítenek. Tengelicen
reggelente 1-2 fok körül lesz a hőmérséklet, majd napközben 8 fok a
várható maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

