04.19 – kedd 15.00
Előbb használná fel az EU-s forrásokat Tolna megye
Teljes erőbedobással dolgoznak a térségben a méhek
Terjeszkedne a falugazdász hálózat
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. április 19-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Tolna hamarabb használná fel az EU-s forrásokat. A Tolna megyei
integrált területi program módosítását kezdeményezi a Tolna megyei
önkormányzat, amely közel tízmilliárd forint átcsoportosításával
előrehozná az európai uniós források felhasználását. A megyei
közgyűlés erről már döntött is. Fehérvári Tamás elnök előterjesztésében
többek közt azzal indokolta a döntést, hogy a térségi gazdaságfejlesztés
és a népességmegtartó településfejlesztés terén várhatóan nagyobb
forráskeretre lesz szükség. A törekvés összhangban van a hatékony,
gyors forrásfelhasználásra vonatkozó kormányzati szándékkal is. Tolna
megye a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
27,5 milliárd forintot fordíthat fejlesztésekre, amelyből 2016-ra 16,7
milliárd forintra hirdettek meg pályázatokat. A mostani módosítással
újabb 9,8 milliárd forintos forráskeret nyílik meg. (magyarhirlap)
Szép sikereket értek el a Szekszárdi I.Béla Gimnázium Kollégiumának
diákjai a X. Országos Kulturális Fesztiválon Ibrányban. További részletek
Kubanek Miklós tanártól. - INTERJÚ!!!
Virágzik a repce, a gyümölcsfák teljes pompában vannak, dolgoznak a
méhek. A méhészek bizakodók tolna megyében, annak ellenére, hogy
az enyhe tél és a hűvös március legyengített sok rovart. Jelenleg napi fél
és másfél kiló közötti repcemézet gyűjt egy-egy kaptárnyi méh, áll a
teol.hu összeállításában. A téli veszteség 20 százalék körüli – mondta
Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke. A természet
szinte berobbant, minden virágzik, a gyümölcsfák, a vadvirágok, még a
gesztenyefák is. A sok esőnek és a meleg időnek köszönhető mindez. A
folyamat hetekkel előrébb tart a szokásosnál, így az akác virágzását
május első napjaira várják.
(teol.hu)

Az ország- és megyeszerte sikeresen és hatékonyan működő
falugazdász-hálózat kiterjesztését tervezi a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara. A szervezet Tolna megyei igazgatója azt mondta a teol.hu-nak,
hogy a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának tagjai
támogatásukról biztosították a Kamarát a hálózat létrehozásában. A
tervek szerint kezdetben mintegy 20 falugazdásszal induló hálózat
legfőbb célja, hogy hatékonyan segítse a határon túli gazdákat az agrárés vidékfejlesztés terén. A munka a szakmai információk átadásáról,
regionális mezőgazdasági rendezvények, fórumok megszervezéséről,
illetve üzleti támogatási lehetőségek feltérképezésről szólna. (teol.hu)
Kitakarítják Alsónánát. Ahogy több más tolnai településen is,
összefognak az emberek, hogy megszépítsék környezetüket. Az akcióról
Kovács András a Tegyünk Együtt Alsónánáért Egyesület titkára mesél. INTERJÚ!!!
A rendőrség természetkárosítás gyanúja miatt folytatott nyomozást két
18 éves fiatalember ellen. Tavaly december 2-án egy faddi és egy
nagydorogi suhanc egy szekszárdi magtárban seprűvel elpusztított
kilenc házi verebet, amely védett madár. Az elpusztult állatokat
lefényképezték, a fotót egy közösségi oldalon megosztották. A
gyanúsítottak elismerték tettüket a rendőrség a járási ügyészségnek
továbbította az ügyet. (teol.hu)
Balogh Jenő Planetáris Tudat című kiállítását nyitják meg a Föld Napján
Szekszárdon. Hangos meghívó a művésztől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Ritkul majd a felhőtakaró, és hosszabb időre
előtűnik a nap. Egy-egy futó zápor azért még kialakulhat. Szekszárdon a
hajnali 7 fokról 17 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

