09.29 – kedd 15.00
Jól termett az idén a napraforgó és a kukorica Tolnában
Segíti a kormányhivatal a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését
A horgászoké marad a tolnai holtág
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. szeptember 29-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Jó lett az idei napraforgó termés a megyében. Tolnában 33 426 hektáron
vetettek napraforgót és a termésátlag 3,2 tonna lett hektáronként, míg az
országos átlag csak 2,5 tonna. A kukorica vágása is javában folyik, idén
megyénkben 90 ezer hektáron vetettek kukoricát a gazdák, az eddigi
adatok szerint a termésátlag 7,1 tonna hektáronként, míg az országos
átlag 5,4 tonna. Burgonyából csak 80 hektárnyi van a megyében, ennek
a harminc százalékát takarították be eddig, hektáronként, átlagosan 16
tonnával, míg az országos átlag ebből a növényből 24 tonna, írja a
teol.hu. (teol.hu)
Elindult Tolna megyében is a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Program, a megyei kormányhivatal szervezésében. Ez az úgynevezett
Ifjúsági Garancia Rendszer keretében történik, mely a fiatalok
munkanélküliségét csökkentő uniós kezdeményezés. A cél az, hogy a 25
év alattiak, de már nem tanulók minél rövidebb időt töltsenek állás vagy
tanulás nélkül. Mindenkinek személyre szabott segítséget ígérnek. Hogy
ebből valóság legyen a Tolna Megyei kormányhivatal 2017-ig 1 milliárd
104 millió forint keretből 1.110 fő foglalkoztatását tervezi megoldani.
Nemcsak a munkanélküli fiatalokat kívánják segíteni, hanem leendő
munkáltatóikat is, akik bérköltség támogatásra számíthatnak.
(szakszervezetek.hu)
Holnap van a magyar népmese napja. Bonyhádon a Solymár Imre városi
könyvtárban ez alkalomból is programokkal várják az érdeklődőket. A
részleteket Illés Tamara, szervező osztja meg Önnel. - INTERJÚ!!!
Felújították Gyulajon a Kálváriát. A munkához szükséges pénzt a helyiek
és az onnan elszármazottak adták össze. Ráadásul a tőke példátlan
gyorsasággal, mindössze egy hét alatt gyűlt össze. Kürtösi Krisztián atya
úgy tudja, a nyolcvanas években fiatalok tették tönkre, törték össze a

kálvária köveit, és csupán a kápolna, valamint a három keresztből kettő
maradt épen. Gaz nőtte be a dombot, sőt, kisebb erdő alakult ott ki.
Végül néhány éve az önkormányzat kitisztíttatta a területet. A stációk
újbóli felállítását már akkor is tervezték. Az újraszentelést nemrégiben
tartották. A stációkat Dér Zoltán restaurátor készítette el, aki már a
megye több pontján megszépített kereszteket, szobrokat. Nevéhez
fűződik a közelmúltban újraszentelt döbröközi kálvária is. (teol.hu)
Üzenetet hagytak a társaiknak a Dienes Valéria Általános Iskola egykori
diákjai. Hogy ezt miként kell elképzelni, azt Simon Andrea iskolaigazgató
árulja el. - INTERJÚ!!!
Továbbra is horgászparadicsom maradhat a tolnai holtág. Erről a város
képviselőtestülete határozott. A halgazdálkodási hasznosításra
vonatkozó szerződések ez év végén járnak le. Jelenleg a tolnai Északiholtágon a Tolnai Horgász Egyesület gyakorolja a halászati jogot, a Déliholtágat, illetve két másik kisebb vízterületet a Tolnai Dunáért
Közhasznú Egyesület használja, szintén horgászati célra. A téma
kapcsán létrehozott munkacsoport azt javasolta a testületnek, hogy a
város változatlanul a horgászati hasznosításra törekedjen, lehetőséget
adva az ökológiai célú halászatra is, a nem őshonos halfajok gyérítése
érdekében. A képviselők úgy döntöttek, hogy a tolnai holtágak
hasznosítására az önkormányzat 10 évre szóló haszonbérleti
szerződéseket kössön, külön az Északi-holtágra, külön a Déli-holtágra,
vele együtt a másik két kisebb vízterületre. A jövőbeni bérlőket
meghívásos eljárás alapján kívánják kiválasztani. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Bármikor eshet eső, de a nap is kisüthet, kissé
kiszámíthatatlan az idő. Változóan felhős az ég, és a szél is élénk.
Zombán a hajnali 8 fokról 16 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

