02.14. – csütörtök 15.00
Megújuló idősek klubja Bölcskén
Erdőlátogatási tilalom a Gemencben
Tavaszváró Méhésznapok Szekszárdon
Változóan felhős marad az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 14-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Sikerrel
pályázott
Bölcske
önkormányzata
a
Területés
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül és a Szociális
Alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére még
2016-ban. A lassan végéhez közeledő projekten belül 64 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el a település. Ezt a pénzt
egészítették ki 18 millió forint önrésszel, így felújították az idősek
klubjának épületét, és a szociális alapszolgáltatásokat ellátó
intézmények székhelyét is ide csoportosították, mondta Baranya István,
Bölcske polgármestere. – INTERJÚ!!!
Erdőlátogatási tilalmat rendeltek el a Gemenc Zrt. és a Gyulaj Zrt.
területein, a gímszarvas bikák ugyanis februárban és márciusban
hullajtják az agancsukat. A vadászok ezúttal is arra figyelmeztetnek, a
trófeák
engedély
nélküli
gyűjtése,
birtoklása,
értékesítése
bűncselekmény. Az elhullott agancs fontos információforrás, ezért
szakmai szempontból kiemelt jelentőségű, hogy ezek a vadászok
kezébe kerüljenek, hívja fel a figyelmet a teol.hu. Dr. Király István, az
Országos Vadászkamara megyei szervezetének titkára elmondta, több
évszázados hagyománya van a hullajtott agancs gyűjtésének a
megyében is. Tavaly országosan 37 550 körüli volt a
gímszarvasállomány, és 12 ezer körüli a dámállomány, ebből a
megyében 2063 gím, míg 2400 dámbikát tartottak nyilván. (teol)
Február 16-án, immár 15. alkalommal szervezik meg a Szekszárdi
Tavaszváró Méhésznapot. Az egész napos eszközvásár mellett
előadásokra is várják az érdeklődőket. A résztvevők itt hallhatnak a
klímaváltozás okozta kihívásokról, a méhegészségügyről és a hatékony
termelési technológiákról, hívta fel a figyelmet Nagyernyei Attila, a Tolna
Megyei Méhész Egyesület elnöke. – INTERJÚ!!!
Paks az idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A település
Önkormányzata sok programmal emlékezik meg a jeles évfordulóról.

Például meghirdettek egy fotópályázatot is, Az én Paksom címmel.
Olyan képeket várnak, amelyek a város határain belüli természeti és
épített környezetet, valamint a paksi emberek életét mutatják be.
Pályázni a Városérzetek, az Élő-lét és a Paksi mindennapok című
kategóriákban lehet. A pályamunkák beküldésének határideje 2019.
április 30. 12 óra, a további részleteket megtalálja a telepkas.net oldalon.
(telepaks.net)
Február 13-án hazai pályán az Atomerőmű KSC Szekszárd óriási
csatában 79–73-ra legyőzte a spanyol listavezető Spar CityLift Gironát, a
női kosárlabda Európa Kupában, így előnnyel utazhat a jövő szerdai
visszavágóra. Az összesített eredmény dönti majd el, hogy melyik csapat
jut a legjobb négy közé az Európa-Kupában. További részletek Szabó
Noémitől, az Atomerőmű KSC Szekszárd szakmai igazgatójától. –
INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Hosszabb-rövidebb napos időszakok mindenütt
lesznek, ám felhőkkel is kalkulálni kell. kisebb szitálás térségünkben
előfordulhat, ahogy reggeli köd és pára is. Szekszárdon a hajnali +4
fokról +9 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

