04.21 – csütörtök 15.00
A Bátaszéki öreg tölgy lett Európa Fája ebben az évben
A támogatásokról adnak tájékoztatást az agrárkamaránál
Új üzemcsarnok épül Tolnán
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. április 21-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Bátaszék legöregebb fája, a település büszkesége, a Szent Orbán
Kápolna melletti molyhos tölgy lett a 2016-os év európai fája. A
Brüsszelben szerdán nyilvánosságra hozott eredmény szerint az idén
februárban meghirdetett versenyen a legtöbb, 72 653 szavazatot a
bátaszéki fa kapta. A versenyszervezők reménye szerint Az év európai
fája kezdeményezés néhány éven belül páneurópai mozgalommá válik,
amely jelentősen és mérhetően foga erősíteni a helyi közösségeket és a
környezettudatos életmódot. A közlemény felidézi, hogy most 15 európai
ország 15 fája versengett egymással. Minden versenyben részt vevő fa a
környezetükben élő emberek és a növényvilág kapcsolatának jelképei,
és egyúttal a természeti örökség fontosságát, illetve a helyi közösségek
összefogását mutatják. A Bátaszéki négyszáz éves fa egyházi területen
áll, és azért is maradhatott meg, mert védte az Orbán-kápolnát. A
környék ősnövénytakarójához tartozik, tisztelet és megbecsülés övezi. A
bátaszékiek régóta gondozzák, levágott száraz ágainak helyét
begyógyították, ezzel óvva meg a betegségektől. A bátaszéki molyhos
tölgy a békés, szeretetteljes együttélésnek, a sokgyökerű bátaszéki
közösségnek a szimbóluma – mondta Sümegi József diakónus, a város
önkormányzati képviselője. (agrotrend)
Holnap, a Föld Napja alkalmából a Magyar Kerékpárosklub PaksSzekszárd Területi Szervezete biciklizni hív mindenkit. Bringás
felvonulást szeretnének szervezni, mely Szekszárdon az első lesz.
Délután félnégyre várnak minden érdeklődőt a Béla téren, a templom
mellett, a Polgármesteri Hivatallal szemben. A menet a Kiskorzó térre
érkezik majd meg. További részletek Vöröss Endrétől a Kerékpáros klub
elnökétől. - INTERJÚ!!!
Sorra járják az agrárkamara munkatársai a körzetközpontokat,Bonyhád, Szekszárd, Dombóvár, Paks, Tamási térségét - ahol

tájékoztatást adnak a gazdálkodóknak az idei évi egységes támogatási
kérelmek beadásáról. Németh Judit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei igazgatóságának főfalugazdásza a teol.hu-nak elmondta, a
fórumokra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei
kirendeltségének munkatársait is meghívták, így a gazdák első kézből
kapnak tájékoztatást a területalapú támogatások feltételeiről,
igényléséről. (teol.hu)
Fenntarthatósági programokat szerveztek hétfőn és kedden a Bonyhádi
Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Az eseményről az intézmény
igazgatója, Bábelné Rein Mária tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Új, 4500 négyzetméteres üzemcsarnokot épít a mechanikai
alkatrészeket gyártó tolnai Fastron Hungária Kft. 1,2 milliárd forintos
beruházással. Az új csarnok építésével a jelenlegi egyharmadával bővül
a gyártó terület – mondta Mayer Károly, a kft. ügyvezető igazgatója. Az
elektromechanikai termékek gyártásának helyet adó létesítmény
várhatóan szeptember végére készül el, a beruházást saját forrásból
finanszírozzák. Az ötszáz embert foglalkoztató kft. a tervek szerint egy
éven belül 60-80 dolgozóval növeli létszámát. (hvg.hu)
Végül az időjárásról: A napsütéses időt felhősebb követi. Érkezik egy
borongósabb időszak, de a csapadékhajlam csak hétvégén növekszik
meg. Szekszárdon a hajnali 4 fokról 22 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

