07.22 – szerda 15.00
Megkapják a támogatást az atomerőművet körbevevő települések
A tolnai pincészetek is használnak olasz bort
A roma hagyományokkal ismerkedhetnek a gyerekek a paksi
közösségi házban
Kitart a kánikula
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 22-én, szerdán,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter aláírta a Paksi
Atomerőmű környezetét érintő térségi támogatás visszaállításáról szóló
dokumentumot. Ezt Süli János Paks polgármestere jelentette be. A
kormány döntése – ami a Magyar Közlönyben is megjelent – egymilliárd
forintról szólt. Négyszázmillió forintnyi keretet Paks és Szekszárd
önkormányzatain
keresztül
rendezvények
támogatására,
médiaszerződésekre szánnak. Hatszázmillió forintot a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány számlájára utalnak. A térség települései az
eddigi rendszer szerint, pályázati úton juthatnak fejlesztési forráshoz.
(teol.hu)
Mától péntekig átfogó közúti ellenőrzés van Tolna megyei útjain. A
részleteket Molnár Ágnes a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője ismerteti. - INTERJÚ!!!
Kevés a szőlő, így a bor is a szekszárdi borvidéken, ez az egyik oka
annak, hogy a pincészetek, borforgalmazók egy szűk rétege olasz bort is
"kever" a sajátja mellé, hogy a piacon tudjon maradni, állítja a teol.hu. Az
import bor felhasználása nem tilos, de a palack címkéjén ezt jelezni kell.
Olaszországban sok helyen a szőlőültetvényeket is öntözik, így sok
terem, van miből bort készíteni. Az uniós szabályok szerint szőlőmust
sűrítményt például kizárólag az olaszok és a spanyolok készíthetnek, így
ha a magyar bortermelők – egy gyenge minőségű év után – édesíteni
szeretnék a boraikat, csak tőlük vásárolhatnak finomított must
sűrítményt. (teol.hu)
Ifjúsági zenés tábor volt a múlt héten Mórágyon. A cél pedig egy
fiatalokból álló közösség építése. A tábort az Alsónyék-Bátaszéki

Református Társegyházközség szervezte. A programokról Fekete Zoltán
református lelkészt hallja. - INTERJÚ!!!
Hét héten át fogadnak gyerekeket a közösségi házban, Pakson. Itt
díjmenetesen tölthetik el napjaikat, és a város önkormányzata jóvoltából
ingyen ebédet is kapnak. Az település autóbusza szállítja a gyerekeket a
táborba és vissza. Míg a legtöbb turnusban általános elfoglaltságok
várják az iskolás fiúkat, lányokat, azaz kézművességgel, csapatépítő
játékkal, a város megismerésével töltik az időt, addig ezen a héten a
roma kultúra kerül terítékre. A kicsik megismerkedhetnek a cigány nyelv
egy dialektusával, régi roma motívumokkal és táncokkal. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Kitart a nagy meleg. Csak kevés a felhő az égen,
de ezekből lehet némi eső, bár lehűlést nem hoznak. Szálkán a hajnali
22 fokról 39 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

