10.24 – hétfő 15.00
Színes programsorozattal emlékeztek Szekszárdon is 56-ra
Tolnai tejtermékeket is fogyaszthatnak Chilében
Fejlesztik a Natura2000-es területeket
Változóan felhős, de szeles idő lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. október 24-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Színes program sorozattal emlékezett meg Szekszárd az 1956 október
23-i és az azt követő eseményekre. A Tolna megye „60” című kiállításon
az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és a forradalmi tett előtt
tisztelegnek az ország egész területéről meghívott művészek. A tárlat a
Babits Mihály Kulturális Központ tekinthető meg. A megyeszékhelyen
egész héten zajlottak az események, melyek csúcspontja természetesen
vasárnapra esett. Az 1956-os emlékműnél Ács Rezső polgármester
mondott beszédet, melyben kiemelte – idézem - „nem akarjuk, hogy a
hősök emléke a feledés homályába vesszen”. Az ünnepségen a
városvezető a Szabadságért Szekszárd kitüntető címet dr. Pálos
Miklósnak és dr. Tollár Tibornak adta át, tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Most szombaton ünnepelte fennállásának 85. évfordulóját a Bogár István
Néptánc Egyesület. Az eseményről Scultéty Erzsébet, a szervezet
vezetője számol be. - INTERJÚ!!!
Összesen 10 üzem szállíthat tehet és tejtermékeket hazánkból Chilébe.
Ezek között ott van a Tolle, Tolnatej Kft is. A cégeknek pályázniuk kellett,
és ezt a helyi hatóságok bírálták el, jelentette be a földművelésügyi
minisztérium. A tájékoztatás szerint a tej- és tejtermékek - a sertéshús
után - a második olyan termékkör, amelynek szállítására a magyar
szakpolitikai tárgyalások eredményeként nyílt lehetőség. A magyar
szaktárca közölte, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
szakemberei tanácsadással segítik az előállítókat, forgalmazókat, hogy
megfeleljenek az EU-n kívüli országok speciális elvárásainak. (mti)
Vigyázz, Kész, Pénz címmel indított versenyt a K&H Bank. Értékes
nyeremények várják a fiatal nevezőket, mondta el Lesti Mónika a
pénzintézet szóvivője. - INTERJÚ!!!

Több mint háromszázmillió forintos projekt keretében bővíti és
korszerűsíti a Natura 2000 területek bemutató helyeit és új sétányt is épít
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága. A projekttel a nemzeti park
nyolc tájegységének negyvenkét helyszínén található Natura 2000
terület hálózatát mutatja be és népszerűsíti emelt színvonalon. A
fejlesztésekre 337 millió forintot fordítanak a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával, tudósít az mti. A
közlemény szerint 2018 végéig felújítják a tanösvények és az etanösvények tábláit, pihenőhelyeket alakítanak ki a védett és a Natura
2000 területek közúti leágazása közelében, valamint madármegfigyelő
tornyokat, leskunyhókat, madáretetőket, érzékeny területeket bemutató
pallósorokat építenek a park területén. (mti)
Végül az időjárásról: Eleinte fátyolfelhős, majd borongósabb időre kell
számítani. Kicsi az esély csapadékra, de a szél megerősödhet.
Szekszárdon a hajnali 11 fokról akár 21 fokig is melegedhet a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

