09.09 – szerda 15.00
A jövő hét közepén kezdődnek a Szekszárdi Szüreti napok
Egyre több látogatót vonz az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Alsónyéken
Vita Dombóváron egy sertéstelep körül
Érkezik egy felhőzóna
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. szeptember 9-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egy hét múlva kezdődnek a Szekszárdi Szüreti Napok. Az esemény
fővédnöke Dr. Kövér László az országgyűlés elnöke, védnöke pedig Kis
Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A programsorozat
szeptember 17-én, azaz jövő csütörtökön kezdődik, bár az ünnepélyes
megnyitó egy nappal később lesz pénteken délután 3-kor a Béla király
téren. A szüreti felvonulás szombaton 15 órától halad a már megszokott
útvonalon. Összesen 73 program közül választhatnak az érdeklődők, a
város 40-50 ezer látogatóra számít. A Szekszárdi Szüreti Napok az
ország egyik legfontosabb és legszínvonalasabb rendezvényévé nőtte ki
magát. (teol.hu)
A esemény sorozaton egyébként bemutatják a Szekszárdi Borvidék
Útlevelét. Ez egy országosan is egyedülálló kezdeményezés, melynek
részleteit Daniné Turcsányi Éva osztja meg Önnel. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Évről évre növekszik a 2012-ben átadott Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér Alsónyéken. Nemcsak térben, hanem szolgáltatásaiban
is egyre nagyobb a szervezet. A könyvtár népszerűsége növekszik, bár
leginkább a gyerekek kedvelik a megyei intézmény által is támogatott
programokat. Az épület középső traktusában kapott helyet a
Hagyományőrzők Tere. Itt mutatják be az Alsónyéki Hagyományőrző
Egyesület ereklyéit, ruháit. Egy fogadó tér is van itt, ahol a vendégeket
tudják méltó módon üdvözölni. A intézményhez tartozik még a Tájház is,
ahol nemcsak a Sárköz jellegzetességeit lehet megtekinteni, hanem a
neolitikum és kora rézkor időszakából származó lengyeli kultúra leleteit
is, amelyek az M6-os autópálya építését megelőző kutatások során
kerültek elő a falu határában. (teol.hu)

Jogi, technikai döntés volt a legutóbbi testületi ülésen egy az iskolai
székhelyintézmény által igénybe vett ingatlan használatba adása
Tamásiban. További részletek Porga Ferenc polgármestertől. INTERJÚ!!!
Egyre nagyobb vita bontakozik ki Dombóváron, a Kapos folyó mellett
található sertéstelep miatt. A város önkormányzata nemrégiben
környezetvédelmi okokra és a közelben lakók életkörülményeinek
romlására hivatkozva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztályához fordult. Szabó Lorád polgármester
tájékoztatása szerint a telepen 50-60 mangalicát tartanak a tulajdonosok,
a telep pedig rendkívül zavarja az embereket, ugyanis melegben
elviselhetetlen a bűz, és iszonyatos mennyiségben jelennek meg a
legyek. A telep tulajdonosa, Naszvadi Endre a teol.hu-nak nyilatkozva
hangsúlyozta, hogy minden engedéllyel rendelkezik, és az elmúlt évben
is átestek a Tolna megyei hatóságok ellenőrzésén, akik mindent rendben
találtak. Az önkormányzat a főosztály döntésének függvényében saját
hatáskörében fog rendelkezni egy szakértő megbízásáról, aki megerősíti
vagy cáfolja, hogy fenn áll-e a környezetszennyezés. (teol.hu)
Világbajnoki ezüstérmes lett Barta Nikolett, az Alisca nyilai Íjász
Egyesület versenyzője. Magyarország rendezte az IFAA 3D íjász
világbajnokságot, amelynek Gödöllő adott otthont és a Magyar Íjász
Szövetség bonyolította le. A rendezvény közel 30 ország részvételével
egy héten keresztül zajlott, és több mint 1300 regisztrált íjász mérhette
össze tudását a világ minden tájáról. Az Alisca Nyilai Íjász Egyesületet
Barta Nikolett többszörös országos bajnok, diákolimpiai bajnok, a déldunántúli és dél-alföldi régió bajnoka képviselte, tudósít a teol.hu. A
magyar versenyzőt csak a német tudta megelőzni, így Nikolett a második
lett. (teol.hu)
Végül az időjárásról: A kezdeti napsütés helyét egy időre több felhő veszi
át. Ez csak egy kis esőt hoz majd, és a szél sem lesz túl erős. Szálkán a
hajnali 11 fokról 22 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

