09.10 – csütörtök 15.00
Megyénkben bukkant fel a kéknyelv betegség, ez a
szarvasmarhákra veszélyes
Csalókra hívja fel a figyelmet a Tolna megyei rendőr-főkapitányság
25. éves a Bartina Néptánc együttes
Sok a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. szeptember 10-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ismét kéknyelv betegséget mutattak ki hazánkban, ráadásul Tolna
megyében. Egy 350 üszőből álló szarvasmarha állományban két állatnál
jelentek meg a tünetek. A tájékoztatás szerint a betegségre fogékony
állatokat tartó telepek esetében az észlelt megbetegedés körüli 3
kilométeres sugarú körben megemelt számban végeznek az állatoknál
vérvizsgálatot, 20 kilométeres körzetben pedig 30 napos megfigyelési
zárlatot rendelnek el. Komoly változást jelent a 2014-ben elrendelt
intézkedésekhez képest, hogy a fertőzött állatokat nem ölik le. További
részleteket a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal honlapján talál.
(NÉBIH)
Új módszerrel szedik áldozataikat a trükkös csalók. Ha most jól figyel
Molnár Ágnesre, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjére,
akkor elkerülheti, hogy becsapják. - INTERJÚ!!!
Közleményben hívja fel a figyelmez a fűtési szezon közeledtével a Tolna
Megyei
Rendőr-főkapitányság
az
ehhez
kapcsolódó
bűncselekményekre. A rendőrség arra kéri az erdőtulajdonos
magánszemélyeket, valamint erdészeti társulásokat, hogy rendszeresen
ellenőrizzék területeiket. A kitermelt fát ne hagyják őrizetlenül
külterületen, azt szállítsák olyan bekerített helyre, ahol illetéktelenek nem
férhetnek hozzá. Ha fa tolvajt látna, írja fel az elkövető járműve
rendszámát, vagy értesítse a rendőrséget. Egyre gyakoribbak a tűzifa
kereskedelemmel kapcsolatos csalások is. A bűnözők általában
tehergépkocsival házalnak és tűzifát kínálnak eladásra az aktuális
kiskereskedelmi árnál olcsóbban. A tüzelőt házhoz viszik, de a
megrendelt mennyiségnél jelentősen kevesebb, vagy sokkal rosszabb
minőségű fát szállítanak le. Előfordulhat, hogy lopásból származó fát
értékesítenek, amelyet később a rendőrség lefoglalhat. Fontos, hogy

megbízható forrásból vásároljon tüzelőt és a vásárlás részleteit mindig
pontosan tisztázza. Lényeges, hogy a megrendelésben erdészeti, vagy
sima köbméter szerepel, ugyanis egy erdészeti köbméter, valamint egy
sima köbméter között jelentős különbség van. A erdészeti köbméter az
1,75 század normál köbméternek felel meg. (veledvagyunk.hu)
A Pécsi Tudományegyetem két karának integrációját követően
megalakult
a
Pécsi
Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara. A tervekről, elképzelésekről
és a jövőről dr. Horváth Béla dékán tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Körforgalmat alakítanak ki Szekszárdon az elkerülő út és a Palánki út
kereszteződésében. A munka már elkezdődött, a befejezés pedig
decemberre várható. A Magyar Közút Zrt. készítette elő a beruházást, a
kivitelezéssel végül a Soltút Kft.-t bízták meg. Jelenleg a közmű kiváltási
munkák és az előkészületek zajlanak. A körforgalom mellett a beruházás
magában foglalja négy buszmegálló felújítását, és a biztonságos
gyalogos forgalom érdekében ezek közelében járdát és négy
gyalogátkelőt is létesítenek, valamint korszerűsítik a közvilágítást. A
munkálatok ideje alatt, várhatóan december első hetéig 30
kilométer/órás sebességkorlátozás és sávszűkítés lesz érvényben az
érintett szakaszon, de a közlekedést folyamatosan biztosítják. A mostani
fejlesztés azért is lényeges, mert a közelben van két megyei intézmény –
a gyermekotthon és az idősek otthona –, de ezen az útvonalon lehet
megközelíteni a Csapó szakközépiskolát és a Kolping iskola egyik
telephelyét is. (teol.hu)
Fennállásának 25 évfordulóját ünnepli a hétvégén a Bartina zenekar. A
negyed százados múltra természetesen koncerttel emlékeznek a
Bonyhádi művelődési házban. A szombaton este 8 órakor kezdődő
esemény egyfajta keresztmetszete lesz a Bartina zenekar két és fél
évtizedének, melyben a Mátyás évfordulóra összeállított műsorból
éppúgy belefér egy nóta, mint a Jó bort a magyarnak címűből. A
rendezvény egyúttal szezonnyitó táncház is, rengeteg vendég fellépővel.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Egyre több és több felhő érkezik, és egyre nagyobb
az esélye annak, hogy pont ott ered el az eső, ahol éppen Ön van.
Ráadásul a szél is megerősödhet, és nincs túl meleg sem. Madocsán a
hajnali 13 fokról 18 fokig melegszik a levegő.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

