11.06 – csütörtök 15.00
Kitüntetések Illyés Gyula születésnapja alkalmából
Még jobban ott lesz az utcákon a rendőrség Bonyhádon
Az alakuló ülésen adta vissza megbízatását az egyik Izményi
önkormányzati képviselő
Érkeznek a felhők
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. november 6-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A névadó születésnapja alkalmából átadták az idei Illyés-plaketteket a
szekszárdi egyetemi karon. Illyés Gyula ugyanis november 2-án
született, harmadika pedig a Magyar Tudományos Akadémia 1825-ös
alapításának emlékére a Magyar Tudomány Ünnepe. Az Illyés Napok
rendezvényeinek hagyományos eseménye a költő nevét viselő Tolna
megyei közintézmények közös főhajtása az író szobra előtt, valamint
elismerések átadása. Az intézményben végzett kiemelkedő munkájáért
az Illyés plakett első fokozatában részesült Adorjáni Endre, a
Pedagógusképző
Intézet
oktatója.
Elismert
szobrászművész,
legjelentősebb alkotásai a magyarországi és az európai köztereken
láthatók. Az Illyés Gyula Gyakorlóiskolában végzett lelkiismeretes
pedagógusi munkája elismeréseképpen dr. Harangozóné Genczler Lívia
tanító részesült az Illyés-plakett második fokozatában. A kar az Illyés
Plakett „Társadalmi kapcsolatok” fokozatával azon külső szervezetek,
magányszemélyek
tevékenységét
köszöni
meg,
akik
saját
eszközrendszerükkel, kapcsolataikkal támogatják a kar működését.
Ebben részesült dr. Varga József, a TolnAgro Állatgyógyászati
Cégcsoport igazgatója. Ugyancsak ezt az elismerést kapta a DélDunántúli Borturisztikai Klaszter, amely fontos szakmai kapcsolatot jelent
az intézménynek. Szakmailag és anyagilag támogatja a BORkultúra
szabadegyetemet. Az elismerést Schmidt Győző, a Danubiana Kft.
ügyvezetője, a klaszter elnöke vette át – tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Eredményt hirdetett a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. 32
pályázatból 19-et támogat a szervezet. 216 millió forintot osztanak majd
szét. Arról, hogy mely településeken, milyen intézmények újulnak meg
Kováts Balázs az alapítvány szakértője számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink.

Kiemelten odafigyel a közbiztonságra a Bonyhádi Rendőrkapitányság. A
városban és környékén a teljes megyére kiterjedő folyamatos rendőri
jelenlét biztosítása mellett megerősített szolgálatot rendeltek el, amely a
lakóházas övezeteket érinti. Az intézkedés a kora esti sötétedéstől a
késő esti órákig terjedő időszakra érvényes. A cél pedig az, hogy
megelőzzék a betöréseket, vagy ha mégis megtörténik az eset, akkor
azonnal elfogják az elkövetőket. Így a családi házas részeken lakó
polgárok arra számíthatnak, hogy a korábban megszokottnál jóval
gyakrabban találkoznak majd egyenruhás és civil ruhás rendőrökkel.
(teol.hu)
Megalakult az Izményi önkormányzat. Ám egy kis gabalyodás mégis volt.
Az első ülésen az egyik már megválasztott önkormányzati képviselő
bejelentette, hogy visszalép, így össze kellett hívni a Helyi Választási
Bizottságot. A törvény szerint az kerül be a testületbe a visszalépett
képviselő helyére, aki utána a legtöbb szavazatot kapta az október 12-i
voksoláson. Csakhogy ebben az esetben szavazategyenlőség volt a
második helyen. Így a testület sorsolással döntött. Az alakuló ülésen a
település alpolgármesterét is megválasztották. Így a város első embere
Kelemen Ferenc, míg alpolgármestere Kelemen Gabriella. (teol.hu)
Hazai pályán is remekeltek az Aliscások - 160 versenyző vett részt az
Alisca Nyilai Íjász Egyesület hagyományos, 3D-s versenyén a
Sötétvölgyben. A 24 célos, egy plusz egy lövéses versenyen remekelt a
csapat, ugyanis 17 aranyéremmel gazdagodott az idei esztendő
éremkollekciója. További részletek Piros Lászlótól, az Alisca Nyilai Íjász
Egyesület elnökétől. . - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre több felhő gyülekezik majd odafent, és egyre
többet eshet, többfelé a szél is megélénkülhet. Kettős frontrendszer
uralja még mindig a Kárpát-medencét. Tengelicen a hajnali 13 fok után
még így is 21 fokig melegedhet a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

