10.14 – kedd 15.00
Kevesebb lesz a hal, mint amire számítottak
Megújult a Gerjeni református templom
Új nappali ellátó Pakson
Változik az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. október 14-én,
kedden 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Közepes mennyiségű haltermésre és a tavalyihoz hasonló árakra
számítanak az őszi lehalászás kezdetén a Tolna megyei halgazdaságok.
Az évente mintegy 1200 tonnás halexportot bonyolító bonyhádi Csibi Hal
Kft.-nél azt mondták az MTI-nek, hogy nem tett jót a tógazdaságoknak a
jelentős nyári csapadék, az özönvízszerű esők ugyanis kimosták a
tavakból a hal növekedése szempontjából fontos tápanyagokat.
Várhatóan túlkínálat lesz pontyból, mivel tavasszal jelentős mennyiségű,
exportra szánt kétnyaras ponty maradt vissza az országban. Ezt az
állományt a termelők kénytelenek voltak visszahelyezni a tavakba, és
most már háromnyaras halként jelenik meg a piacon. A magyar ponty
egyébként is nehezebben adható el külföldön, és idén a cseh
konkurencia mellett megjelent a horvát haltermelés is. (mti)
Felújították a Gerjeni református templomot. Az Egyházközség még
2012-ben pályázott, és nyert el majdnem 9 millió forintos támogatást az
Európai Vidékfejlesztési Alaptól a Duna Összeköt Leader Egyesület
közreműködésével. Ebből elkészült a templom lábazatának festése, a
kerítés vasszerkezetének bontása, javítása, új alapokra helyezése.
Korábban már túl esett az épület a tetőcserén, és más munkálatokon is.
Kijavították a bádogos szerkezetek hibáit, cserélték az üvegezést,
javították a nyílászárókat, a külső és a belső vakolást, túl vannak az
akadálymentesítésen, és növények is kerültek a templomkertbe. (teol.hu)
A Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából ünnepséget rendez holnap a
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete. Az esemény célja,
hogy felhívja a figyelmet a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére,
keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való
teljesebb értékű beilleszkedésük útját. A rendezvényről bővebben
Kovács Lászlóné az egyesület elnöke beszél. - INTERJÚ!!!

Ön a rádió Antritt Regionális Hírei hallja, további információink!
Egyre sikeresebb a Tolna-Mözsi Szociális Célú Város rehabilitációs
program. Az uniós pályázat képzési-kulturális rendezvényekre,
úgynevezett mini projektek megvalósítására is kiterjedt. Így nem csak a
mözsi művelődési házat korszerűsítették, de az egykori „mözsi gödör”
helyén közparkot és a híres Émausz lebonyolítására is alkalmas
rendezvényteret és sportpályát alakítottak ki. Szociális bérlakásokat
komfortosítottak, térfigyelő rendszert alakítottak ki, és sok hasznos
képzést, programot szerveztek - írja a teol.hu. (teol.hu)
Új, nappali ellátó központot avattak a közelmúltban Pakson. A korszerű
épületben közel 50 férőhellyel gazdálkodhatnak. Az épületben idősek
klubja és fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója működik. Az intézmény
kialakítása 104 millió forintba került, ebből húszmillió forintot a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól nyert el pályázaton az
önkormányzat. Az új intézmény a Paks Kistérségi Szociális Központhoz
tartozik. 20 időskorú és 24 fogyatékkal élő töltheti itt napjait, és tízfős
személyzet gondoskodik róluk. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Ahogy az várható volt, vége az októberi nyárnak, és
érkezik az ősz. Persze semmi rémületes nem történik, csak az ami
ilyenkor illik. Azaz megérkeznek a felhők, esni fog, párásabb az idő,
sokkal könnyebb megfázni. A szél is megerősödhet. A csúcsértékek
pedig már nem közelítik meg a nyári értékeket. Nagykónyiban a reggeli
15 fok után 22 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

