10.02 – vasárnap 15.00
Natrúrparkot szeretne Dombóvár
Vállalkozásfejlesztési konferenciát rendeztek Szekszárdon
Múzeumi évadnyitót tartott a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Egyre többször ered majd el az eső
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. október 2-án,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Natúrpark létrehozását tervezik Dombóvár térségében. Szabó Loránd, a
város polgármestere a teol.hu-nak elmondta, hogy a natúrpark nagy
kiterjedésű terület, alapja a természeti-táji örökség megőrzése, szorosan
kapcsolódik hozzá az emberek szemléletformálása, a vidékfejlesztés és
a turizmus. A natúrpark cím kiadására a földművelésügyi miniszter
jogosult, elnyerése szigorú feltételekhez kötött. A város a közelében lévő
Koppányvölgye és Hét Patak Gyöngye Natúrparkokkal együttműködve
összeköttetést akar létrehozni a három park között. Ez a Tolnai-hegyhát
térségét ölelné fel, amelyet nyugatról a Kapos folyó, északról és keletről
a Sió-csatorna, délről pedig a Völgység határol. A pályázatot várhatóan
jövő év elején adják be – tette hozzá a politikus. (teol.hu)
A helyi munkaerőn alapuló cégekről volt szó a Szekszárdon rendezett
vállalkozásfejlesztési fórumon. A Tolna Megyei Önkormányzat a
Széchenyi Programirodával közösen szervezte a konferenciát, melynek
alap témája a foglalkoztatás kérdése volt. Itt Ribányi József a Tolna
megyei közgyűlés alelnöke is előadást tartott. - INTERJÚ!!!
Múzeumpedagógiai évnyitót tartott a Wosinsky Mór Megyei Múzeum.
Ódor János Gábor igazgató itt mutatta be a program három helyszínét.
Mint fogalmazott a Babits Mihály Emlékház és az Irodalom Háza az
irodalmi negyedük, emellett a Vármegyeháza, illetve maga a múzeum is
több rendezvénynek ad otthont. Az érdeklődők már jól megszokott
programokkal is találkozhatnak, mint például a múzeumi esték, az
interaktív kutyás foglalkozások vagy éppen a nyári tábor. De jönnek az
újdonságok is, mint a Márton-napi „ludasságok” és az őszi betakarítási
foglalkozás. A Vármegyeháza ad otthon a Varródoboz és a Drámajátékos szakkör elnevezésű rendezvényeknek. A Babitsban és az
Irodalom Házában a rendhagyó kulturális foglalkozásokon kívül az egyik
legnépszerűbb program a plüss maci varró foglalkozás. (teol.hu)

Nagy Könyvtári beavatás. Ez a címe annak a Tolna megye
bibliotékáiban most induló program sorozatnak, melyekre kicsiket és
nagyokat egyaránt várnak a szervezők, hétfőtől-pénteking. Az immár 10.
alkalommal megszervezett rendezvényt Liebhauser János a Szekszárdi
Illyés Gyula megyei könyvtár igazgatója ajánlja a figyelmébe. INTERJÚ!!!
A Pamuttextilművek Tolnai Gyárának története című, Tófalusi Mihályné
által készített anyag is bekerült a tolnai értéktárba. Erről legutóbbi ülésén
döntött a Tolna Városi Értéktár Bizottság. Az anyagot felterjesztik a
megyei értéktárba is. Reiter Antalné, a bizottság elnöke a teol.hu-nak
elmondta: sok az értéktárba felvehető téma, de kevés az új javaslat.
Továbbra is arra kérik a lakosságot, a civil szervezeteket, hogy
javaslataikat terjesszék a bizottság elé. (teol.hu)
Rendészeti versenyt szervezett a megye középiskolásai számára a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztálya. A
szekszárdi Atlétikai pályán 11 csapat vett részt 4-4 fővel, így összesen
44 diák mérte össze tudását elméleti és gyakorlati versenyszámokban. A
versenyt az paksi I. István Szakképző iskola csapata nyerte, a 2. helyen
a szekszárdi Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Iskola „Csapó1”
nevű különítménye végzett, míg a harmadik helyet, ugyanezen suli
„Csapó2” nevű csapata szerezte meg. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egyre több lesz a felhő az égen, és egyre nagyobb
az esély a csapadékra is. Majd térségünkben szakadozik fel elsőként a
ború, és bukkan elő újra a nap. Azért még készülni kell záporra, zivatarra
is. Szekszárdon a hajnali 13 fokról 19 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

