12.15 – hétfő 15.00
Vezetőváltás a megyei nyugdíjas érdekképviseletnél
Egyre kevesebbet fizetnek a felvásárlók a tejért
Elismeréseket adtak át Pakson
Megint egyre többet esik
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. december 15-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Immáron a 4. alkalommal tartották meg a szekszárdi Illyés Gyula Karon
a Nevelés- és Művelődéstörténeti Kutatások Eredményei a Dunántúlon
című rendezvényt. Az eseményen olyan könyveket és folyóiratokat
mutattak be, melyek tükrözik azt, hogy a dunántúli-régióban milyen
tudományos munka zajlik a nevelés és művelődéskutatás területén.
Minderről bővebben Prof. Dr. Kéri Katalin a Magyar Tudományos
Akadémia
Pécsi
Akadémiai
Bizottságának
Neveléstörténeti
Munkabizottsága elnöke beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális Híreit hallja, további információink.
Tóth Gizellát Kákonyi Bertalanné váltja a Tolna Városi Nyugdíjas
Érdekszövetség elnöki posztján. A város legnagyobb létszámú civil
szervezetének tisztújító közgyűlése mindenféle feszültségtől mentes volt,
áll a teol.hu beszámolójában. A régi elnök azért távozott még
mandátumának lejárat előtt, mert elmondása szerint a civil szervezetekre
vonatkozó szabályok módosulásával hasznos a vezetőcsere is. Az új
elnök az egyetlen jelölt volt a posztra, a jelenlevő közel kilencven tag
ellenszavazat nélkül választotta meg, 2016. májusáig. (teol.hu)
Az elmúlt pár hónapban fokozatosan csökkent a nyers tej felvásárlási ára
hazánkban. A Tolnai megyei termelők attól tartanak, jövőre, amikor
megszűnik az ágazatra vonatkozó kvóta rendszer, további árcsökkentést
kénytelenek elviselni. A helyzetet csak rontja a csökkenő hazai
tejfogyasztás, valamint a beáramló import tej is, áll a teol.hu
összefoglalójában. Magyarországon a nyers tej országos termelői
átlagára kilogrammonként 98 forint volt októberben, ezzel 4 százalékkal
maradt el az egy évvel korábbitól. (teol.hu)

Legyen más a szenvedélyed. Ez annak a városról városra járó
rendezvény sorozatnak a címe, mely a drogellenes stratégiát igyekszik
népszerűsíteni, teret adva a szakmának is véleménye kifejtéséhez. A
Szekszárdon is bemutatkozott kampány az egészségre ártalmas
függőségekre koncentrál. Például a dohányzásra. Egy nemrégiben
készült felmérés szerint a diákok 30 százalékáról el lehet mondani, hogy
rendszeresen rágyújt. Az alkohol is nagy problémát jelent ennél a
korosztálynál, már a 16 évesek is sokat isznak, méghozzá gyakran
töményet. A gyerekek háromnegyede részegedett már le, 20 százalékuk
először 15 éves kora előtt. A további részletekről Kálóczi Andrea a
szekszárdi Caritas - RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Intézményvezetője ad tájékoztatást. - INTERJÚ!!!
Dr. Molnár Klára, családorvos kapta idén a Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör 2005-ben alapította, Lussonium-díját. Az elismerést gálaműsor
keretében adták át szobaton. A kitűntetést azzal a szándékkal hozták
létre, hogy általa fejezzék ki elismerésüket a város gazdasági szereplői
azoknak az embereknek, akik a település lakóinak szolgálatában
végeztek kiemelkedő munkát, vagy messzire vitték a város hírnevét.
Köszöntötték a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által
kitüntetett Lőrincz Jánost és az Év Tolna megyei Vállalkozója Díjjal
elismert Fazekasné Pinthoffer Irént is. (teol.hu)
Végül az időjárásról: A következő pár napban egyre hűvösebb lesz, és
egyre több csapadék várható. Bár egyelőre havazást még nem ígérnek
az előrejelzések. Sok a felhő, és még több érezik, sőt a szél is
megélénkülhet. Alsónyéken a reggeli 3 fok után 9 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

