03.28 – kedd 15.00 – 2,55
A Tolna megyei diákok is megismerhetik a pénzügyek alapvető
szabályait
Készül a Kapos-hegyháti natúrpark koncepciója
Újabb egyesülés a Hungária takaréknál
Marad a kellemes idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. március 28-án,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Tolna megyében is elindult a Pénz7 elnevezésű rendezvény sorozat. A
kormányhivatal tájékoztatása szerint általános és középiskolásoknak
igyekeznek a meghívott szakértők elmagyarázni a pénzügyi tudatosság
alapjait. Tavaly a programban országosan 788 iskola 1435
pedagógussal támogatta a közel 102 000 diák képzését. Az idei évben a
Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és
Kollégiuma is bekapcsolódott a rendezvénysorozatba. A tanórai
programok számos játékos, interaktív kísérőprogrammal egészülnek ki,
így a fiatalok tapasztalatot is szerezhetnek, nemcsak elméleti
ismereteket. (kormányhivatal)
Jól haladnak az úgynevezett Kapos-hegyháti natúrpark koncepciójának
kialakításával. Az elképzelés 14 települést fogna össze. A közelmúltban
egy fórumon egyeztették az terveiket az érintetek. Beszámoló Szabó
Lóránttól, Dombóvár polgármesteréről. - INTERJÚ!!!
Szekszárdról Mohácsra helyezte át a megyéspüspök Bacsmai László
atyát. Április elsején kezdi szolgálatát az új helyen. Búcsúmiséje a
megyeszékhelyen április 2-án, vasárnap 18 órakor lesz. A múlt év
végén, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna
megyei szervezetének 12. Prima-díjátadó gáláján a közönségdíjat
Bacsmai László plébános kapta. Ez is jelzi, hogy szerette a plébánost a
város, a megye. Helyére a sokak által ismert Petkó Tamás atya kerül
Dunaföldvárról, aki káplánként már teljesített szolgálatot Szekszárdon.
(teol.hu)
A Dunaföldvári és az észak-tolnai takarékszövetkezet is beolvad a
Hungária Takarékba. Erről a közlemúltban írtak alá a felek
megállapodást. Hogy ez miért is jó a pénzintézeteknek, nomeg az

ügyfeleknek, azt Gáspár Csaba a Hungária Takarék ügyvezető
igazgatója mondja el Önnek. - INTERJÚ!!!
Ismét remekeltek az ART-KONTAKT Egyesület büszkeségei. Gergely
Bence és Ujvári Bors Benedek – megvédve tavalyi címüket, a
programon elérhető legmagasabb pontszámmal – idén is első lett a
kortárs duett kategóriában a XXVI. Országos Ifjúsági Táncművészeti
Fesztiválon, írja a kadarka.net. Az 50 ponthoz mind az öt zsűritagtól 10
pontot kellett szerezni, ami sikerült a völgységi fiataloknak a
rendezvénynek helyt adó budapesti Erzsébetligeti Színházban. Ez igen
nagy elismerés olyan szakmai zsűri előtt, amelynek elnöke: Vincze
Balázs, a Pécsi Balett igazgatója volt, tagjai pedig többek között Török
Jolán, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnöke és Tihanyi
Ákos, a Madách Színház tánckarának művészeti vezetője. (kadarka.net)
Megtisztították a szeméttől Tolna városát. A Tovább Szabadidős
Társaság szervezett szemétgyűjtést a múlt hétvégén. A teol.hu
beszámolója szerint finoman szólva is érdekes dolgokra bukkantak. A
már megszokott háztartási hulladék mellett előkerült egy műanyagból
készült dinó koponya is, da az út mellett egy gazdátlan szexuális
segédeszköz is hevert. A szervezet továbbra is igyekszik tisztán tartani a
települést. Pámer Jakab, az egyesület vezetője elmondta, hogy nehezen
érthető, miért dobálnak az emberek az út mellé bezsákolt háztartási
hulladékot, holott azt Tolnán is elszállítja a szolgáltató. Amit pedig ők
nem visznek el, azt befogadják a hulladékudvarok. (teol.hu)
Megvan a férfi, aki végig fosztogatta a pincéket és tanyákat Decsen. A
gyanúsított 16 ingatlanból lopott műszaki cikkeket és használati,
berendezési tárgyakat. A rendőrség szerint a 38 éves, helyi elkövető
tavaly augusztus 5 és idén március 17 között járt fosztogatni, betörni. Az
eltulajdonított tárgyak egy részét a rendőrök lefoglalták, másik részüket a
férfi ócskásoknak értékesítette, vagy interneten eladta. A bűnöző most
előzetesben várja, hogy bíróság elé állítsák. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Marad a szinte zavartalan napsütés. Bár a szél
megélénkülhet, de mivel felhők sem lesznek, így esni nem fog.
Szekszárdon a hajnali 4 fokról 23 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

