Május 30, péntek 15:00
Átadták a fogyatékosokat foglalkoztató éttermet Szekszárdon
Drónok segíthetnek a tolnai katasztrófavédőknek
Elégedettek a Trófea fesztivál szervezői
Elromlott az idő a hétvégére
Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok! 2014. május 30án, pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Átadták a fogyatékkal élők éttermét Szekszárdon. A Kék Madár
Alapítvány az Ízlelő családbarát éttermet európai uniós projekt
keretében újította fel, illetve bővítette. A korábbi 24 férőhelyes,
Bartina utcai étterem ma 47 vendéget fogadhat. Kialakítottak egy
harmincfős különtermet is. A szervezet 2007-ben indította útjára a
vállalkozást, és már a második évben önfenntartóvá vált. Az
étteremmel arra akarták felhívni a figyelmet, hogy egy vállalkozás
fogyatékkal élőkkel is lehet sikeres. Fennállása óta nagyon sok
díjjal elismerték már a 14 fogyatékkal élő embert foglalkoztató
vállalkozást. A felújítással most az étterem arculata is
megváltozott. A jövőben pedig szeretnének úgynevezett szociális
franchise-rendszerben terjeszkedni az egész országban. (MTI)
Újabb tárolókamra lesz a bátaapáti radioaktívhulladék-tárolóban.
Eddig több mint kétezer hordónyi kis és közepes aktivitású
hulladékot helyeztek el, most pedig elkezdődött a harmadik tároló
építése is. A 2012-ben átadott földalatti létesítménybe a paksi
erőműből származó hulladékot szállítják, egyebek között
védőeszközöket, szerszámokat. A 250 méter mélyen kialakított
kamrák vízzáró, gránit kőzetben épültek. A jövőben tervezik egy
látogatótér kialakítását is, mivel a megnyitása óta mintegy 80
ezren voltak kíváncsiak a technológiára. (MTI)
Egyre több az önkéntes és civil segítő, a jótékonyság azonban
mindig elkél. Szekszárdon külön programot szerveznek az
Önkénteseknek, egyben így hívják fel a figyelmet az önzetlen
segítségnyújtás fontosságára is. A szombati rendezvényen civil
szervezetek és önkéntesek bemutatkozása mellett, kézműves
foglalkozások, zenés-táncos fellépők is várják az érdeklődőket. A
részletekről Pócs Margit, a Közművelődési Civil Kapcsolatok

referense számolt be a Rádió Antritt hallgatóinak. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink.
Ezután drónokkal is dolgozhatnak a tolna megyei
katasztrófavédők. Az igazgatóság a héten mutatta be a hexo- és
quadrocoptereket, melyek jócskán megkönnyíthetik a
szakemberek munkáját. Ezek a szerkezetek a nehezen
megközelíthető területeken, vagy veszélyes helyzetekben is
képesek pontos légi felvételek készítésére – így például erdőtűz
vagy árvíz esetén. Stabilan lebegnek a meghatározott terület
fölött, ha pedig elveszítenék a kapcsolatot az irányítókkal,
úgynevezett hazatérési funkciójuk visszatereli a szerkezeteket. A
drónokat a Gemenc Mentőcsoport egyig tagja tervezte és építette.
(teol.hu)
Megújította és kibővítette együttműködését a Tolna Megyei
Rendőrfőkapitányság és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. A
két szervezet már évek óta segítik egymás munkáját. A cél, hogy
roma fiatalok kerülhessenek a rendvédelemhez. A példa értékű
együttműködést most a kulturális és szociális ügyintézésre is
kiterjesztették a Szekszárdon rendezett konferencián. A
kisebbségi önkormányzat a honvédséggel is aláírt egy
megállapodást, melyben vállalták, hogy a roma fiatalok szolgálati
lehetőséghez jutását közös erővel segítik. A konferencián részt
vett a Büntetés-Végrehajtási Intézet megyei parancsnoka is, aki
arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy miként juthatnak be a
hátrányos helyzetű fiatalok a rendvédelmi szervekbe, milyen
továbbtanulási lehetőségek állnak a roma származású gyerekek,
fiatal felnőttek előtt. (teol.huI
Erdészek és vadászok álltak az üst mellett. Sokan érdeklődtek
Tamásiban a 8-dik Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál iránt. Közel
ötven főzőcsapat nevezett be, de azok sem unatkoztak, akik nem
a bogrács mellett töltötték a napot. A Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. és a Tamási Művelődési Ház által megrendezett
program – a szervezők szerint mindenben felülmúlta az elvártakat.
Népszerű volt a nemrég átadott műfüves pályán a gyerekfoci, az
emberi erő által hajtott fakörhinta, a lábbal hajtható gokart, a
délutáni gyerek horgászverseny, a korhű, igazi látványosságot
jelentő honfoglalás kori udvar is. Az érdeklődök megtudhatták
hogyan működtek a fekete lőporos fegyverek, a bátrabbak pedig ki
is próbálhatták azokat. A külön színpadon véreb fajtabemutató és
dámtrófea bemutató is volt. (teol.hu)

Végül az időjárásról: Elromlott az idő a hétvégére, borongós,
felhős, hűvös idő várható. Időnként egy-egy zápor is kialakulhat, s
ha mégis előbukkanna a nap, akkor sem lesz túl meleg.
Éjszakánként 7-12 fokig süllyed a hőmérséklet, délutánonként
pedig 15-21 fok valószínű.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

