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Jó napot kívánok, … vagyok! 2015. február 22-én, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:

Veszélyt is rejthet a báli szezon
Sok a bizonytalanság az uniós támogatások körül
Szép eredmények születtek a Curie-versenyen
Izgalmas műfajt ismerhetett meg a tárlat közönsége
A báli szezon és a rendezvények időszaka számos veszélyt tartogathat.
Hogy mi az, amire mindenképpen oda kell figyelnünk ilyenkor, arról
Boros Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
sajtószóvivője számol be. - INTERJÚ!!!
Sok a bizonytalanság akörül, pontosan milyen uniós támogatások
érhetők el idén a szőlősgazdák és a borászok számára. A probléma
Tolna megyében több ezer embert érint. Elkezdődött az új gazdasági év,
a szép időben metszik a szőlőt a gazdák, készülnek a tavaszra,
miközben még nagyon keveset lehet tudni arról, hogy milyen uniós
támogatásra is számíthatnak. Mivel sem a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa, sem az agrárkamara munkatársai nem tudtak tájékoztatást
adni arról, a szőlő- és borágazat szereplői mire számíthatnak idén, az
agrártárca sajtóosztályához fordultunk. Az ágazat támogatási
lehetőségeit Magyarország nemzeti támogatási programja határozza
meg. A jelenleg hatályos támogatási program 2014-től 2018-ig tart, és
145,5 millió euró felhasználását teszi lehetővé – írta válaszában Farkas
Annamária, az FM sajtóosztályának munkatársa. Ez alapján az alábbi
támogatások érhetőek el: szőlőültetvények szerkezetátalakítása és
átállítása, borászati termékek harmadik országokban megvalósuló
promóciója, a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező
melléktermékek lepárlása. A borászati gépek, technológiai berendezések
beszerzésének támogatása is tervben van, ennek feltétele, hogy az unió
elfogadja hazánk vidékfejlesztési programját. Ez azonban még
folyamatban van. Ebben a programban szerepel az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás (AKG) folytatása is, aminek az ötéves
ciklusa egyébként lejárt. A támogatások igénylésével kapcsolatos
feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el.

Közel 100 tanuló vett részt a 17. alkalommal rendezett Curie
Környezetvédelmi emlékversenyen Bonyhádon. A megmérettetés
eredményeiről Bábelné Rein Mária a bonyhádi Vörösmarty Mihály
Általános Iskola igazgatója beszél. - INTERJÚ!!!
Brauerné Pálfi Andrea műveiből nyílt kiállítás a tamási Kindl Kupola
Galériában Lélek-mozaik címmel. Mint az a kiállítást megnyitó Illés
Orsolya Tünde beszédében elhangzott, izgalmas új műfaj mutatkozik be
a galériában, mégpedig a mozaik művészet. A mozaik technika több
ezer éves, már az ókorban is kedvelt díszítő elem volt, és igen sok fajtája
létezik. A kiállításon látható munkák a mostani megújuló technika
határait feszegetik, képekben tárják a látogató elé a mozaik
sokszínűségét, izgalmasságát. Vannak a képek között hagyományos
technikával készült mozaikok, és az alkotó tudásának, kreativitásának és
türelmének köszönhetően a mozaik lehetőségeinek végleteit bemutató
művek. Az alkotó ahogy fogalmazott: A mozaik igazi türelemjáték – ezért
is találhattunk mi ketten egymásra. A mozaiknak kitartó, elkötelezett,
kreatív gondolkodású alkotóra van szüksége. Mint mondja, olyan
kifejező eszközt talált a mozaikban, amelyben életünk megannyi
pillanata elevenedik meg, és közelről szemlélve az éles üveg
megszelídül, a kemény kő lágy vonalakká alakul. A kiállítást március 4-ig
láthatják az érdeklődők a Szent László Szakképző Intézet tamási Vályi
Péter tagintézményének galériájában.
Lopás miatt rendelt el nyomozást a Szekszárdi Rendőrkapitányság, mert
február 12-én az egyik szekszárdi középiskola tanműhelyének
szekrényéből lemezvágó ollókat tulajdonítottak el. A nyomozás során a
szálak az iskola négy fiatalkorú tanulójához vezettek. A rendőrök a
házkutatások során megtalálták a lopott holmit, lefoglalták, és
visszaadták az iskolának. A fiatalok beismerték tettüket, mondta el
Molnár Ágnes, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

