04-10 – csütörtök
Olcsóbb lesz a tojás Tolna megyében az ünnep alatt
Segítséget kapott a szekszárdi kutyamenhely
Le kell bontani a Kurdi templom tornyát
Marad a változékony idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. április 10-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Tavaly drágult a tojás húsvétkor, az idén viszont egyre olcsóbb. Ez
főleg az import árunak köszönhető, ami a vásárlóknak jó hír,
viszont a magyar termelők életét megkeseríti. A szekszárdi, a
bátaszéki és a bonyhádi piacon a 32-38 forintos tojás még
eladható, mondták az árusok. Ennél többet szerintük a vásárlók
nem fizetnének – tudósít a teol.hu. Az üzletekben gyakran 30
forint alatt kínálják a tojásokat. Ám minden esetben figyeljen oda,
hogy mennyi a kilós ár, mert az alapján tudja összehasonlítani a
valódi kifizetett értéket. Tolna megyében hat kisebb tojótelep van,
mindegyik bejelentett, így a telepeket rendszeresen ellenőrzik.
(teol.hu)
Óriás segítséget kapott a szekszárdi kutyamenhely. 200 kiló
kutyatápot kaptak egy német állatvédő szervezettől. Ezen felül
még a Masterfoods Hungary nyereményjátékán is sikert értek el,
és onnan is 150 kilónyi ennivalóhoz jutottak az árva kutyusok –
mondta el Fiáth Szilvia a menhelyet üzemeltető alapítvány elnöke.
Közben máshonnan is kapnak segítséget. Ahogy minden évben,
most is 60 diák látogat majd el az intézménybe a szekszárdi
Kolping Katolikus Szakképző Iskolából. Ők kifestik a
kutyaházakat, elkülönítőket. Ám ehhez alapanyagra is szükség
lenne, így most a polgárok segítségét kérik festék és
ecsetvásárláshoz. (teol.hu)
Jövő hétfőtől teljes nyitva tartással működik a Paksi Gyógyászati
Központ. Ehhez azonban még az is kell, hogy a terheléses
próbaüzem sikeres legyen, és a vízminőség is az elvárások
szerint alakuljon. A részletekről dr. Bodnár Imre, a Paksi
Gyógyászati Központ főigazgatója tájékoztatja a Rádió Antritt

hallgatóit. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja. További információink!
Egyre veszélyesebb a kurdi templom torony. Olyan rossz
állapotban van az épület, hogy már a harangot sem merik
használni. Márciusban az egyik erősebb szél pedig asztallap
méretű lemezeket szakított le a tetejéről. Elővigyázatosságból
elkerítették a kis iskola és az óvoda közelében magasodó
templomot. A település vezetői a Pécsi Egyházmegye
szakembereivel úgy döntöttek, hogy lebontják a tornyot. Ezt 2-3
héten belül meg is teszik. Ez is egymillió forintba kerül majd, míg
az újjáépítés legalább 8,5 millió forintot vinne el. Ám ez utóbbira
egyelőre nincs pénz. A polgármester ugyanakkor azt
hangsúlyozta, hogy az egyházmegyével közösen keresik a
megoldást, a forráslehetőségeket, és reméli, hogy civil
támogatókat is sikerül megnyerni az ügynek, mert a templom
sorsa szinte valamennyi falubeli számára kiemelten fontos.
(teol.hu)
Rendkívüli ülést hívtak össze Tolnán a polgármester halála miatt.
Dr Sümegi Zoltán tragikus hirtelenséggel hunyt el kedden este. A
városvezető 51 esztendős volt. A képviselőtestület úgy döntött,
hogy az önkormányzat saját halottjának tekinti elhunyt vezetőjét. A
vonatkozó jogszabályok szerint nem írhat ki a település időközi
polgármester és képviselő választást. Ugyanis az őszi
önkormányzati voksolásig azt már nem lehetne levezényelni. Így
addig a polgármesteri teendőket Appelshoffer Ágnes
alpolgármester veszi át. (teol.hu)
Immár 10 éves a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület. Ez
alkalomból gálaestet szerveztek. 2004-ben az akkor működő
gyermekcsoport mellé szerveződött a felnőttek csapata és az
ifjúságiaké, ez volt a tulajdonképpeni alakulás. A művelődési
házban kezdtek dolgozni az önkormányzat támogatásával. Ma
negyvennégyen vannak három korcsoportban régiek, és újabban
csatlakozók egyaránt. Céljuk továbbra is a néptánc
megismertetése, a hagyományok őrzése, ápolása. (teol.hu)
Életmentő rendőrök Dunaföldváron. Egy 43 éves férfi hívta a 112es segélyhívót. Azt mondta, hogy a dunaföldvári csónakháznál
vízbe veti magát. Az egyenruhások saját életük kockáztatásával
mentették meg, mondta el Huszti Gábor, a Tolna megyei Rendőrfőkapitányság szóvivője. - INTERJÚ!!!

Végül az időjárásról: Marad még mindig a változékony idő, bár a
következő napokban egy picit melegszik majd a levegő. A gyakran
erősen felhős ég mellett bármikor eleredhet az eső, és a szél is
viharossá fokozódhat. A 6 fokos reggel után a hét utolsó
munkanapján 16 fok körül várható a csúcshőmérséklet
Dombóváron.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

