06.03 – péntek 15.00
Megalakult a Bonyhádi Helyi közösség
További károktól tartanak a tolnai gabonatermesztők
Kiállítás a tájegység építészeti kultúrájáról a bonyhádi Völgység
Múzeumban
Nincs túl szép idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. június 3-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Összesen negyvenöt szervezet részvételével alakult meg a Bonyhádi
Helyi Közösség. Filóné Ferencz Ibolya polgármester meghívására ötven
szervezet érkezett a városházára. A legaktívabban a civil szervezetek
mozgósították magukat, ugyanakkor részt vettek az alakuló ülésen a
közszféra és a helyi vállalkozások képviselői is, áll a teol.hu
beszámolójában. A helyi szervezet létrehozása az első mérföldkő a
közösségvezérelt stratégia megalkotása során. A helyi fejlesztési
stratégia a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére és
a helyi közösségfejlesztési tevékenységekre irányul. A közösen
kialakított tervek mentén megvalósítható fejlesztések közé tartozik
például az innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi
kulturális intézmények felújítása, eszközfejlesztése, a városrészi
közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközökkel való
ellátása – mindez a helyi gazdaságfejlesztés szempontjának figyelembe
vételével. (teol.hu)
Gyűlést tartott a Gabonatermelők Országos Szövetségének tolna megyei
választmánya. Róna Gábor szakmérnök növényvédelmi helyzetről tartott
előadásában elmondta, hogy az időjárás a búzában a vörösrozsda
károsításának kedvez leginkább. Nagy érdeklődést váltott ki a
terménypiaci helyzet. Elekes Balázs cégvezető részletesen bemutatta a
világ és a szomszédos országok gabonakészletét és vele párhuzamban
a hazai helyzetet. Sajnos a búzakészleteink a korábbi évek átlagánál
magasabbat mutatnak. Megítélése szerint tovább tart a termények
árának mélyrepülése. Betakarítás környékén a takarmánybúza tonnája
39-41 ezer, a malmi búzáé 42-43 ezer forint körül értékesíthető. Szalkai
Gábor,
az
agrártárca
főosztályvezető
helyettese
a
növényegészségügyről és a növényorvoslásról tartott előadást. A
gazdálkodók esélyeit úgy látja, hogy tartósan csak azok képesek jól

működni, akik tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, áll
a teol.hu tudósításában. (teol.hu)
70kedés. Ez a címe annak a kiállításnak, mely egy alkalmazott grafikus
világát mutatja be. Hangos meghívó Schubert Péter kiállítótól. INTERJÚ!!!
A tájegység házait és a bennük élt embereket mutatja be a bonyhádi
Völgység Múzeum csütörtökön nyílt új, állandó kiállítása, amelyet a
Kubinyi Ágoston Program támogatásával rendeztek meg. Szőts Zotán az
intézmény vezetője invitálja meg önt. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre másra gomolyfelhők zavarják meg a
napsütést, de lehet zápor-zivatar és jégeső is. Nagy mázli kell ahhoz,
hogy megpillantsa a napot. Szekszárdon a hajnali 14 fokról 26 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

