2015. szeptember 26. szombat
Könyvbemutató a Garayban
Pakson hozta meg döntéseit a közgyűlés
Természetfotó kiállítás a kórházban
Marad a felhős, szeles idő
Jó napot kívánok, Komáromi Éva vagyok. Szeptember 26-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ékes László „Kocsiúton” című új novelláskötetének bemutatója tegnap
volt Szekszárdon, a Garay János Gimnázium dísztermében. A
dedikálással egybekötött bemutatóról a szerzőt, Ékes Lászlót kérdeztük.
- INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Pakson, az Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában tartotta
soros ülését a Tolna Megyei Közgyűlés pénteken. Fehérvári Tamás, a
közgyűlés elnöke fontosnak nevezte, hogy – az alapvetően Szekszárdon
szokásos üléseket – a megye más településeire is szervezzék. Paks
helyszínül választása jelzésértékű, hiszen a megye életében rendkívül
hangsúlyos szerepet játszik a közelgő beruházás, mely révén számos
munkahely jöhet létre. A napirend tárgyalását megelőzően Süli János,
Paks polgármestere a beruházás kapcsán kiemelte: mintegy 10-12 ezer
munkavállaló várható a térségbe, amire a szolgáltatásnyújtás
szempontjából is fel kell készülni. Célként fogalmazta meg, hogy a
fejlesztés ne csupán az erőműben munkát vállaló embereket, hanem a
térség valamennyi polgárát szolgálja. A közgyűlés támogatta azt az
Integrált Területi Programmal összefüggő javaslatot is, amelyben a
2015-16. évi pályázati kereteket összesen több mint 16 milliárd forintban
határozták meg. A megyei önkormányzat kiemelt feladatként tekint a Sió
fejlesztésére. A csatorna medrének rendezésén túl, a Sió mentén
található értékekre, valamint az itt élő közösségek és a jelenlévő
vállalkozások által kínált szolgáltatásokra sikeres turizmus építhető. A
paksi ülésen döntés született arról is, hogy a júliusban megalakult
Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., és a
megyei önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt, többek között a
megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében.

A paksi Vincze Bálint természetfotóiból nyílt kiállítás Szekszárdon a
Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatóságának folyosóján. Az
október 31-ig látható kiállításról Dr. Kalotás Zsolt természetfotós, a
naturArt alapítója és első elnöke beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
A laboratóriumi vizsgálatok Baranya, Somogy és Tolna megyében újabb
szarvasmarha-állományokban mutatták ki a kéknyelv betegséget, ezért a
hatóság módosította az érvényben lévő megfigyelési és védőkörzetet,
tájékoztatott a NÉBIH sajtóosztálya. A Tolna megyei Szedresen,
Kisszékelyen és Kaposszekcsőn, a Somogy megyei Kutason, valamint a
Baranya megyei Liptódon is megállapították a kéknyelv betegség
kitörését, aminek következtében tovább nőttek a korlátozás alá vont
területek. A szeptember 10-én elrendelt intézkedések változatlanul
érvényesek, azokat az új kitörés körüli 20 kilométeres körben
elhelyezkedő, fogékony állatokat tartó telepek esetében is alkalmazni
kell.
Híreink végén az időjárásról: Vasárnap is erősen felhős lesz az ég,
szórványosan gyenge eső, szitálás előfordulhat. Továbbra is élénk,
északon és nyugaton erős lesz a légmozgás. Szekszárdon és környékén
a hajnali 8-10 fok után, napközben 16-18 fok között alakul a
csúcshőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

