02.04 – csütörtök 15.00
Folyamatosan fizetik a kistermelők normatív támogatását
Elismerések a közösség szolgálatáért
Egyesületként működik tovább a Dunaföldvári Kertbarát Kör
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. február 4-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A kistermelők normatív támogatásának kifizetése tavaly december elején
kezdődött, amire országosan 50 ezer gazdálkodó jelentkezett. Tolna
megyében is több ezer termelő érintett. A támogatások első felét már
megkapták az érintettek. A napokban 80 ezer gazdálkodónak indította el
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az alaptámogatás
következő részét. A zöldítési támogatás kifizetéséhez szükséges
ellenőrzések februárban folytatódnak, 45 ezer gazdálkodónak már
kifizették az előleget. Tervek szerint, a június végi határidő előtt, 35
különböző jogcímen már május végére lezárják a kifizetéseket. (teol.hu)
A Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos programsorozat
megnyitója lesz holnap délután 2-kor Szekszárdon a Babits Mihály
Kulturális Központ, Rendezvényteremben. Az eseményen dr. Hoppál
Péter, kultúráért felelős államtitkár és Ács Rezső Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere mond beszédet. Hogy miről is szól ez a
programsorozat, azt Halmai Nagy Róbert, a Kulturális Központ
igazgatója mondja el. - INTERJÚ!!!
A közösség szolgálatáért mondtak köszönetet a napokban Szekszárdon,
a Vármegyeházán. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete és a Bazsonyi
Arany Mecénás kitüntető díjakat adta át Fehérvári Tamás, a megyei
közgyűlés elnöke és Fülöp Attila helyettes államtitkár. Az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete a Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Egyesülete, mely közel kétszáz tagot számlál. „Egy csipet megelőzés
többet ér, mint száz mázsa gyógyítás” – ennek szellemében végeznek
felvilágosítást, szervezik havi klubfoglalkozásaikat. Az egyesület tavaly
anyagi gondok miatt majdnem megszűnt, holott tevékenységére igen
nagy szükség van. Ez is mutatja, milyen fontos azoknak a támogatóknak
a szerepe, akik a sajátjukból adnak. A megyei önkormányzat Bazsonyi
Arany Mecénás-díja minden évben köszönet az önzetlenségért. Az

elismerést Amrein Károly, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
operatív igazgatója érdemelte ki. Vezetőként és magánemberként
hosszú évek óta támogatja a közösséget. Mindegy, hogy kultúráról vagy
sportról, esetleg gyerekek kirándulásáról van szó, többször állt egy-egy
jó ügy mellé, áll a teol.hu tudósításában. (teol.hu)
Immár 12-edszerre rendezik meg a Szekszárdi Tavaszváró
Méhésznapot. Az előadásokkal tarkított találkozóról Nagyernyei Attila, a
Tolna Megyei Méhészek Egyesületének elnöke beszél. - INTERJÚ!!!
Műsorral, mulatsággal kötötte össze évértékelő, évnyitó összejövetelét
az immár egyesületként működő Dunaföldvári Kertbarát Kör. Lipták
Tamás a 40 éves egyesület elnöke azt mondta a teol.hu-nak, a
legfontosabb az, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő működési
formát kiépítsék. Idén szeretnének az elmúlt évben megújult Duna-part
parkosításába bekapcsolódni. Valójában ez sem újdonság, az elődök is
vállaltak hasonló szerepet. Az egyesület további célja, hogy a Mária út
dunaföldvári szakaszának rendben tartásában szerepet vállaljanak,
ápolják kapcsolataikat a testvérszervezetekkel. Tavaly Kiskunhalason
jártak, és az ottani klubot látogatták meg, idén Kistelekre készülnek, és
várják őket viszont. A város egyik játszóterén fákat szeretnének ültetni,
de az óvodás korosztályt is szeretnék megszólítani. (teol.hu)
Végül az időjárásról: A néhol megjelenő eső után ismét felszakadozik az
ég, és egyre többfelé süt ki a nap. Ám térségünkben még mindig szeles
marad az idő. Dunaszentgyörgyön a hajnali -1 fokról +7 fokig melegszik
a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

