05.10 – szombat
Sikeres a Tolnai közfoglalkoztatási program
Nevezési csúcs a Tolna-Mözsi fogathajtó versenyen
Korábban érik a görögdinnye Tolnába is
Esősebb lesz a vasárnap

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. május 10-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Nagyon sikeres Tolna megyében a foglalkoztatási program. A
térségben több mint 3 ezren, köztük harmadrészt fiatalok vettek
részt a hátrányos helyzetűeknek indított kezdeményezésben. A
megyében erre 3,5 milliárd forintot költöttek. Az első negyed
évben zajlott program fő célja hogy minél többen foglalkoztatottak
maradjanak. Elsődlegesen alacsony iskolai végzettségű,
pályakezdő, vagy 50 év feletti, tartósan munkanélküliségben élő
és roma emberek voltak a célcsoport. Mivel a programra szánt
keretnek jelentős maradványa van, így a hátra lévő egy évben
még képzéseket is indítanak. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ismertetője szerint a projekt célja országosan 110 ezer hátrányos
helyzetű álláskereső munkaerő piaci integrációja. A tervek szerint
18 megyei részprojekt keretében összesen 57 980 fő részesül
képzésben, 67 300 álláskereső kap foglalkoztatási támogatást, és
3600 ember vállalkozóvá válását segítik elő. (mti)
Minden eddiginél több nevezés érkezett a hétvégi országos
Fogathajtó versenyre. Az eseményt a Tolna-Mözsi Lovas
Egyesület szervezi. 38 fogattal neveztek, és ez a szám a
vasárnapi versenyen még nőni fog. Különlegesség, hogy idén
fiatal hajtók póni egyes fogatokkal is versenyeznek, az Európabajnokságra készülve. A három napos megmérettetés első
fordulójában tegnap a díjhajtásra volt soron. Ma rendezik meg a
maratonhajtást, vasárnap pedig a leglátványosabb szám, az
akadályhajtás küzdelmeit láthatják a nézők – tudósít a teol.hu.
(teol.hu)
Sportnap van ma a Szekszárdi Tolna Megyei Szent László
Szakképző Iskola és Kollégiumban. Juhász Gábor igazgató

elmondta, hogy az esemény egy pályázatnak köszönhetően
valósult meg. Hogy milyen sportokban próbálhatják ki magukat a
diákok, azt most az intézményvezető árulja el. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja. További információink.
Vihar tépázta meg a Szekszárdi Tolna Megyei Balassa János
Kórház szülészetének tetejét. A helyreállítást pénteken végezték
el a katasztrófavédelem és a rendőrség bevonásával. Azért nem
tudták maguk megcsinálni a javítást, mert a kár olyan helyen
keletkezett, mely szükségessé tette a különleges képesítéssel
rendelkezők bevonását is. A gazdasági igazgató példaértékűnek
nevezte a két szervezet együttműködését, és külön köszönetét
fejezte ki dr. Balázs Gábornak, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetőjének, Ábrahám Sándor tűzoltó parancsnoknak
és Szabácsy Szabolcsnak, a Szekszárdi Rendőrkapitányság
közrendvédelmi osztálya vezetőjének. (teol.hu)
Folyamatosan felújítják Dombóvár úthálózatát. Napokon belül
kezdődik a munka. A polgármester szerint azért csak most állnak
neki a télen keletkezett kátyúk eltüntetésének, mert sokáig arról
volt szó, hogy a közfoglalkoztatási programban lesz erre keret. Ám
ez nem így lett. Így a javítással egy helyi vállalkozót bíztak meg.
Jelenleg úgy áll, hogy június közepére lesznek ezzel készen. Ezen
felül több, kisebb-nagyobb tétel szerepel a büdzsében utak,
járdák, parkolók, kerékpárutak felújítására. (teol.hu)
Az hagyján, hogy a cseresznye és a meggy korábban érik, de már
most tudható, hogy a görög dinnye is hamarabb kerül a piacokra.
Úgy számolják a termelők, hogy jó két héttel korábban, azaz
június végén kapható lesz a hazai szabadföldi gyümölcs. Jelenleg
úgy áll, hogy szép termés is ígérkezik. Tolnában, mely az ország
egyik fajsúlyos termőterülete, egyre többen kapnak kedvet a
dinnyézéshez, mivel a felvásárlási árak is megugrottak az utóbbi
időben. A korábbi termés miatt a kereskedők is hamarabb álltak
neki az egyeztetéseknek. A tervek szerint az idén is lesz dinnye
promóció, kóstoltatás és reklám, ami érdemben befolyásolja a
hazai dinnye iránti keresletet. Három év alatt az egy főre eső
fogyasztás tíz kilogrammról 15 kilóra nőtt. (mti)
Különösen szép kiadvánnyal rukkolt elő a Duna Összeköt Leader
Egyesület. Az A4-es, fotókkal gazdagon illusztrált prospektus a 21
társult települést mutatja be elsősorban turisztikai szempontból.
Tizenhárom paksi járásbeli település – tizenkét falu és
Dunaföldvár – mellett nyolc Bács-Kiskun megyei község értékei

sorakoznak a kiadványban. A cél az, hogy ezzel is kedvet
teremtsenek a kiránduláshoz az ide látogatóknak, és bemutassák
a térség egyedülálló szépségét. (teol.hu)
Végül az időjárásról: A hét utolsó napján egy hidegfront érkezik,
és ez bizony jócskán befolyásolja majd Tolna megye időjárását is.
Sok lesz a felhő az égen, és esni is fog. A csúcshőmérséklet
Pakson 22 fok körül alakul. A jövő héten viszont egészen ramaty
idő lesz, keddtől kifejezetten sok esőt jósolnak, és a hét közepén
a maximumok sem lesznek magasabbak 13 foknál.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

