06.12 – péntek 15.00
Fejlesztési biztosokat neveztek ki minden megyében
Hamarosan indul a Pajtaszínház mintaprogram
Aranymiséjére készül Bátaszék plébánosa
Tombol a nyár
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. június 12-én,
pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
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Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ők már június 1-től dolgoznak, és
november 30-ig látják el feladataikat. Tevékenységüket a tárcavezető
irányítja, a feladat ellátásáért díjazásra, juttatásra nem jogosultak, és
titkárság sem segíti őket. A miniszteri biztos feladata, hogy a megyei
jogú városok, a megyei önkormányzatok, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok képviselőivel együttműködve koordinálja a projektelőkészítő és projektmenedzsment-struktúra kialakítását. A posztot
Tolna megyében Hirt Ferenc tölti be. (mti)
Tegnap a kora esti óráktól áramszünet volt Szekszárd jelentős részén,
voltak olyan területek, ahol csak reggel sikerült helyreállítani a
szolgáltatást. Az okokról Varga Ivettet az EON szóvivőjét hallja. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Augusztusban kezdődik a Pajtaszínház mintaprogram, amely hat megye
24 településén támogatja amatőr színjátszó csoportok előadásait. A
program Baranya, Hajdú-Bihar, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Tolna megye településein indul el. A támogatott produkciókat 2016ban, a magyar kultúra napján a Nemzeti Színházban is bemutatják. A
társaság mentorokkal segíti a produkciók létrejöttét, de nem az a cél,
hogy professzionális előadásokat hozzanak létre.(mti)
Zsikó Zoltán és zenekara, továbbá a bátai Pántlika zenekar is
lehetőséget kapott arra, hogy bemutatkozzon a Milánói Világkiállításon.
A zenészek nyolc koncertet adtak két nap alatt, az esetek döntő
többségében teltház előtt. Velük együtt lépett fel Berecz István, akit a
magyar közönség a Fölszállott a páva győztes táncos szólistájaként

ismerhet, és aki virtuóz táncával tette még élvezetesebbé a zenekar
egyébként is magas színvonalú műsorát – írja beszámolójában a
Teol.hu. Zsikó Zoltán elmondta, Tolna megye jó hírét őket követően a
Pántlika zenekar tagjai vitték Olaszországba, velük tartott a Sárközi
Lakodalom őcsényi párja, Jakab Tamás illetve Kertész Hanga. Ők
természetesen táncosként vettek részt a rangos eseményen. A
zenekarnak és a párnak öt nap alatt több mint húsz alkalommal kellett a
publikum elé állniuk. (teol.hu)
Tolna, Fadd, Bogyiszló és Fácánkert települések együttműködési
lehetőségeiről és a közös jövőbeli fejlesztési potenciálról tárgyaltak a
járás települései. Az uniós forrásból megvalósuló projekt keretében a
települések egy járási szintű „Esélyteremtő programtervet” készítenek el.
Ez sok, 2014 és 2020 között kiírandó forrás megpályázhatóságának
egyik fontos feltétele lesz. A programtervek elsősorban a
mélyszegénységben élőkkel, illetve az idősekkel és a gyerekekkel
kapcsolatos problémákra fókuszálnak, valamint számba veszik a
megoldásukra szolgáló lehetséges pénzügyi forrásokat is. Az
elkövetkező hónapok egyik fontos feladata a lakosság bevonása a
programterv elkészítésébe, írja a teol.hu. Kérdőívek és felmérések
segítségével kérik ki az emberek véleményét. (teol.hu)
Aranymiséjére készül Bátaszék plébánosa. Herendi Jánost 1965 június
20-án szentelték pappá. Az atyának a mostani helye az ötödik, Bonyhád,
Tevel, Simontornya, Himesháza után. A tiszteletbeli kanonok, címzetes
cikádori apát Június 28-án tartja meg az ünnepi misét, írja a teol.hu.
(teol.hu)
Holnap szemétszedés lesz Szekszárdon a Csacska-szurdokban. A
részleteket Kréth Lajos szervezőtől hallja. - INTERJÚ!!!
Helyi rendelet készül Szekszárdon a hobbiállatok tartásáról. A tervezetről
alkotott véleményeket még várja az önkormányzat. A város jegyzője azt
mondta, hogy néhány aggónak, hogy két kutyájuk közül az egyiktől meg
kellene válniuk a rendelet miatt. A szabályozás azonban ezt nem írja elő,
azt csak a jövőre nézve kellene alkalmazni. Elmondta azt is, hogy a
tervezett jogszabály csak a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozik. E
téren a helyi szabályozásra korábban megszűnt az önkormányzatok
hatásköre, két éve azonban újra lehetőség van erre. Új rendelkezésként
belekerült a jogszabályba a kóbor állatok befogásának rendje, illetve az,
hogy ha a kóbor eb tulajdonosa ismertté válik, akkor az érintettnek
milyen költségeket kell megtérítenie. (teol.hu)

Végül egy meghívó: Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület Történelmi Íjász
versenyt és a Történelmi Íjász Országos Bajnokság kvalifikációs
fordulóját rendezi meg. Az érdeklődőket a Sötétvölgyi Turistaházban
várják holnap reggel 8-tól.
Végül az időjárásról: Gatyaszaggató meleg van. és valóban úgy érzi
magát a legjobban az ember, ha ilyenkor nincs rajta semmi. Ugyanis ha
most izzad, a hétvégén még jobban fog. Bátán hajnalban sem lesz
hűvösebb 19-20 foknál, és napközben 35-36 fok közelében alakul majd a
csúcs. Főleg vasárnap lehet egy kis eső.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

