04.09 – szerda
A hétvégén dől el ki lesz a Német kisebbség parlamenti
szószólója
Folyamatosan újul meg Szekszárd járdahálózata
Elhunyt Tolna polgármestere
Változékony marad az idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. április 9-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Szószólót küldhet a Parlamentbe a választások eredményeként 13
magyarországi nemzetiség. Heinek Ottó a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának elnöke a Teol.hu-nak
nyilatkozva elmondta, hogy a lehetőséggel ők is élnek. Többek
között azt szeretnék elérni a ciklus során, hogy a Szekszárdi
Magyarországi Német Színház nagyobb támogatást kapjon, az
oktatásban jobban érvényesüljön a kéttannyelvűség, bővüljön a
nemzetiségi önkormányzatok jogköre, és a civil szféra is
hangsúlyosabb szerephez jusson. Azt is elmondta, hogy még
nincs döntés arról, ki képviseli a magyarországi németséget az
Országgyűlésben, a szombati közgyűlésükön szavaznak erről.
(Teol.hu)
Folyamatosan újul meg Szekszárd járdahálózata. A jelenlegi
tervek szerint a nyár végégig a városban 3,5 kilométernyit tesznek
rendbe. Az önkormányzat vezetői hangsúlyozták, hogy korábban
azt vállalták: a ciklus végégig 10 kilométernyi új járdát adnak át,
ezt pedig túl is teljesítették. Az idén az előző évihez képest több
mint 50 százalékkal megnövelt városüzemeltetési kiadásokból
mintegy 200 milliót fordítanak erre. Ezen túl nagy feladatának
tekinti a városvezetés a parkolási gondok megoldását. Itt
elsősorban a lakótelepek és az iskolák környékéről van szó. Ez
viszont már a következő önkormányzati ciklus feladata lesz.
(teol.hu)
Segítséget kaphatnak a paksiak a védett épületek felújításában.
Az önkormányzat 3 millió forintot különített el erre. A részletekről
Elekné Csollány Éva, városfejlesztési referens tájékoztatja a

Rádió Antritt hallgatóit. - INTERJÚ!!!
A Rádió Antritt Regionális híreit hallja! További információink.
Újabb tolnai cég indul fejlődésnek. A Fastron Hungária kft 15-20
százalékkal fejleszti termelőkapacitását egy most zárult
pályázatnak köszönhetően. A cég közel 116 millió forintot nyert
uniós támogatásként. A projekt keretében a mechanikai
gyártáshoz lemezmegmunkáló automatákat, anyagmozgató
eszközöket állított üzembe, a kábelgyártáshoz pedig egy svájci
gyártmányú berendezést vásároltak – áll a társaság mti-hez
eljutatott közleményében. A kft elsősorban német, belga és
holland piacra termel lemezalkatrészeket, mechanikai
részegységeket, zavarszűrőket, kábeleket. A jelenleg 470 embert
foglalkoztató tolnai társaság azt is vállalta, hogy öt év alatt tízzel
bővíti a dolgozói létszámot. (mti)
Elsősorban az olaszok érdeklődnek a magyar bárányok iránt,
náluk is nagy hagyománya van húsvétkor bárányt fogyasztani. Ezt
a Diósberényi Czigler Károly, tolnai tenyésztő mondta a teol.hunak nyilatkozva. Nem sokkal húsvét előtt is még kicsi a kereslet az
állatok iránt. A felvásárlók kivárnak, a tenyésztők pedig egyre
türelmetlenebbek. A török piac is érdeklődő, bár ott
megszigorították a beszállítást, így hosszadalmasabb az
adminisztráció. Ők elsősorban anyajuhokat keresnek, ezt már egy
felvásárló árulta el a lapnak. Idehaza az üzletekben egy kiló
báránycomb és karaj kilójáért 2200-3200 forint közötti árat is
elkérnek. Az eladók szerint, kicsi rájuk a kereslet. (teol.hu)
Nem telt eseménytelenül az elmúlt két nap a helyi
katasztrófavédelemnél. A lánglovagoknak 3 tűzesethez és 1
műszaki mentéshez kellett vonulniuk. A részleteket Boros Brigitta
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője mondja
el. - INTERJÚ!!!
Elhunyt Tolna polgármestere. Dr. Sümegi Zoltán kedden este
otthonában hirtelen lett rosszul. Életét a gyors, szakszerű orvosi
beavatkozással sem tudták megmenteni. A politikus 51 esztendős
volt, és 2006 óta vezette a települést. 1990 és 1993 között
Bogyiszló polgármestereként is dolgozott. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Továbbra is egy hidegfront határozza meg az
időjárást Tolna megyében is. Gyakran lesz erősen felhős az ég a
folytatásban, lehet zápor-zivatar, sőt még jégdarával megspékelt

eső is eshet. A szél gyakran viharossá erősödik. A csúcsértékek
Szekszárdon 15 fok körül alakulnak, a reggeli 4 fokos értékek
után.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

