07.09 – csütörtök 15.00
Konzultáció a közigazgatási rezsicsökkentésről tolna megyében is
Interaktív látogatóközpont nyílt Bátaapátiban
Országosan kevés, térségünkben átlagos a sárgabarack termés
Ismét egyre többet süt majd a nap
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 9-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Konzultáció kezdődött a közigazgatási rezsicsökkentésről. A kormány
célul tűzte ki, hogy olcsóbb legyen a polgároknak és a vállalkozásoknak
az ügyintézés. Ennek keretében 10 milliárd forinttal csökkenti az ebből
származó bevételt. Hogy mely díjtételek csökkentjenek, arról az emberek
véleményét
várják,
áll
a
Tolna
megyei
Kormányhivatal
szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében. A konzultáció június 5én kezdődött és egészen augusztus 6-ig tart. Ez idő alatt két kérdőíven
akár Ön is javaslatot tehet, hogy mely díjtól, vagy illetéktől szabaduljon
meg az ország. A konzultációban való részvétel anonim, a szükséges
kérdőívek beszerezhetők a kormányhivatalok és járási hivatalok
ügyfélszolgálataink, az települési ügysegédeknél valamint letölthetőek a
Tolna Megyei Kormányhivatal honlapjáról. (közl.)
Interaktív
látogatóközpont
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a
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Radioaktívhulladék-tároló
telephelyén.
A
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára az átadón azt mondta,
hogy az atomenergia alkalmazása során különösen fontos, hogy a
tévhitek és fél információk helyett az állampolgárok pontos, szakszerű és
közérthető ismereteket kapjanak a nukleáris technológia biztonságos és
környezetkímélő felhasználásáról, hazai energiatermelésben betöltött
kiemelt szerepéről és a radioaktív hulladékkezelésről. A bemutatóterem
kialakítása 340 millió forintba került. Darabos Józsefné, Bátaapáti
polgármestere, a társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás elnöke
arról beszélt, hogy a helybeliek ismerik és elfogadják a tárolót, tisztában
vannak azzal, hogy annak semmilyen káros következménye nincs, sőt
csak pozitív hatása van a térségre. További részletek Dr. Kereki
Ferenctől a Radioaktív Hulladékokat Kezelő kft ügyvezetőjétől. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!

Országosan kevés sárgabarack termett idén, mert Bács megyében,
Kecskemét környékén tavasszal fagykár érte az ültetvényeket.
Csizmadia György, a FruitVeb gyümölcstermelői főbizottságának elnöke
a teol.hu-nak azt mondta, hogy ebből a szempontból szerencsés a
Balaton környéke, illetve Tolna megye déli része, ahol átlag körüli az idei
évi termésmennyiség. Tolna megyében egyébként 355 hektáron terem a
kajszi, a legtöbb ültetvény Kisvejke, Bonyhád, Bátaszék és Szekszárd
határában található, bár alig van udvar, ahol ne lenne egy-két barackfa.
Idén viszonylag korán – június 20-a után – kezdődött a hazai
sárgabarack értékesítése. Eleinte egy kiló korai barackért 600-450
forintot is kaptak a kereskedőktől termelők, a boltokban pedig még 900
forintot is kértek a kajsziért. Még most is jó áron veszik át a kajszit a
termelőktől, jelenleg a lekvárnak való minőséget kilónként 200-250
forintért, míg az étkezési minőséget 350 forintért, a cefrének valót pedig
150 forintért veszik át. (teol.hu)
Tegnap délután négy óra előtt, egy 5 gyerekes szekszárdi család volt a
harmincezredik fürdővendég a hónapban a Szekszárd Családbarát
Strand és Élményfürdőben. A polgármester ajándékcsomagot adott a
város nevében a meglepett családnak, akik rendszeres látogatói a
strandnak. A részleteket Ács Rezső, Szekszárd polgármestere mondja
el. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Nyugalmasabb éjszakák, és kellemesebb nappalok
várnak Önre. Kipihenheti az elmúlt időszak hőségét. Az előrejelzés
szerint egyre kevesebb lesz a felhő az égen, és sokat süt majd a nap.
Szálkán a hajnali 15 fokról 26 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács támogatásával a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

