09.07 – szerda 15.00
Megkapta a parlamenti mandátumot Hadházy Ákos
Komplex Instrukciós Program indul Bátán
Újra van Tolna megyei az év fája jelöltek között
Kifejezetten nyári időt ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. szeptember 07-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Nemzeti Választási Bizottság az LMP döntését jóváhagyva úgy
határozott, hogy Hadházy Ákosnak adja ki a megüresedett országgyűlési
képviselői mandátumot. A szekszárdi politikus Schiffer András helyét
foglalhatja el a parlamentben. Schiffer május 31-én jelentette be, hogy
képviselői mandátumáról augusztus 31-ével lemond. Az LMP tisztújító
kongresszusa július 16-án úgy döntött, hogy a párt országos listájának
40. helyén szereplő Hadházy Ákos válthatja a parlamentben Schiffer
Andrást; a párt vezetése ennek megfelelően kérte a mandátum kiadását
az NVB-től. Hadházy a párt társelnöke is lett. (teol.hu)
Szeptember 1-től elindult Bátán az úgynevezett Komplex Instrukciós
Program, szülők és iskolások összefogásával. Ennek lényege, hogy a
tanulás mellett a hétköznapokban is használható ismereteket is kapnak a
diákok és a szülők. Jelenleg 98 diák jár a bátai általános iskolába, a falu
vezetése szerint a programmal hosszú távra megmenthető az
intézmény, hiszen évről évre egyre több gyereket csábítottak át a
bátaszéki 6 osztályos gimnáziumba. Emellett 3,5 millió forintból felújított
az önkormányzat egy saját tulajdonában lévő házat, ahol az általános
iskolás korú gyerekeket tanítanak meg a háztartásban alkalmazott
ismeretekre, valamint a népi kézművességhez szükséges eszközök
használatára. Egy tankonyhát is kialakítottak itt, valamint konyhakertet,
ahol a szükséges alapanyagokat meg is tudják termelni a diákok. A
tervekben szerepel az épülethez tartozó gazdasági udvar kialakítása is.
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szakgimnáziumokba járnak azok a diákok, akinek a szülei azt szeretnék,
hogy legyen szakmájuk és érettségijük is. Emellett a régi típusú
gimnáziumok is megmaradtak: aki egyetemre készül, általában utóbbit

választja. A Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója, Ábrahám
Norbert a teol.hu-nak elmondta, a centrumhoz tartozó tíz
tagintézményben nagyobb volt az érdeklődés és a jelentkezés is, mint
az előző években. A főigazgató elmondta, a szakközépiskolák - négy
éves képzési idővel - szakgimnáziumok lettek, a régi szakiskolák pedig
szakközépiskolák, 3+2-es képzési formában. Ez azt jelenti, hogy három
év után - amikor már szakmát tanult a diák - eldönti, hogy akar-e
dolgozni, vagy még tanul plusz két évig és leérettségizik, akár munka
mellett is, mondta a főigazgató, aki hozzátette, jelentkezni még
szeptember első hetében is lehet. A szakgimnáziumokban jelentősen
nőtt a szakmai órák száma. (teol.hu)
Ismét lehet szavazni az Év Fájára. A versenyben nem a legnagyobb
vagy a legöregebb nyer, hanem olyan növényeket keresnek, amely az
adott közösség életében fontos szerepet töltenek be. Október 16-ig
várják a szervezők az Ön szavazatát is. Térségünkből a Bogyiszlói
Vándor fák számítanak a támogatására. Német Ágnes a Bogyiszló
Jövője Alapítvány munkatársa mutatja be a fákat. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Marad a szép idő, sok napsütéssel, pár felhővel,
csapadék nélkül. A szél viszont időnként megerősödhet. Szekszárdon a
reggeli 14 fokról 30 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

