08.06. szombat 15.00
Nagyon jó a termés Tolnában
Megyei együttműködési megállapodás a Településfejlesztési
program felhasználásáról
Egyre kevesebb burgonya terem térségünkben
Felszakadozik az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 6-án,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Véget ért az aratás a legfontosabb növényekből, vagyis a búzából,
árpából és a repcéből. A hozamok jól alakultak. A kenyérgabonánál a
betakarított mennyiség 60 százaléka étkezési, 40 százalék takarmány
minőségű. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár azt
mondta az M1-en, a magyar búzatermés nagy része, mintegy 5 millió
tonna, már a magtárakba került és ez a mennyiség bőven fedezni fogja
az ország kenyérgabona szükségletét. Megjegyezte, kiugróan jó, közel 6
és fél tonna volt a hektáronkénti termés például Somogy, Tolna és
Baranya megyében, míg a leggyengébb termés Csongrád megyében
volt, 4,6 tonna. (somogytv)
Támogatási szerződést kötött Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés
elnöke és Fehér János, a Magyar Államkincstár megyei igazgatója a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt
foglalkoztatási pályázat megvalósítása érdekében. Az egyesség
részleteiről Fehérvári Tamás tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Tolnában évről évre csökken a burgonya vetésterületének nagysága,
idén alig 50 hektár, amiben nem szerepelnek a kiskertek, írja az
agrártrend.hu. A megyében a legnagyobb termelő a Mözsi
Mezőgazdasági Kft., tavaly 20 hektáron, idén már csak 14 hektáron
vetett a növényből. Márton Antal a szövetkezet vezetője elmondta: volt
idő amikor 120 hektáron foglalkoztak a krumplival, de most azt sem tartja
kizártnak, hogy jövőre nem is termesztik majd. Tolna megyében még
vannak kisebb termelők, akik 1-5 hektáron foglalkoznak burgonyával.
Maguk piacoznak vele, így próbálnak meg egy kis nyereséget elérni. A
nagyobb termelőktől a múlt évben, a betakarítást követően 25-45 forint
között vásárolták meg a krumpli kilóját, fajtától függően. Az Országos
Burgonya Szövetség és Terméktanács adatai szerint 2015-ben az előző

évhez képest 28 százalékkal kisebb termés, 350 ezer tonna burgonyát
takarítottak be itthon a gazdálkodók. Ez a mennyiség a 2010-2014
közötti ötéves időszakhoz képest 33 százalékos termésvisszaesés.
(agrotrend)
Vasárnap éjfélig várja a pótfelvételi kérelmeket a Pécsi Tudomány
Egyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési kara,
Szekszárdon. Ha élni szeretne a lehetőséggel, akkor most figyeljen dr.
Kurucz Rózsa dékán-helyettesre. - INTERJÚ!!!
Szeretné a szakszervezeti tagok létszámát növelni a Magyar
Szakszervezeti Szövetség. Ennek jegyében találkozott ágazati megyei
és régiós vezetőkkel Szekszárdon Kordás László, a szövetség elnöke és
László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, írja a
teol.hu. Kordás László a sajtótájékoztatón sok egyéb mellett elmondta, a
nemzetközi szakszervezeti szövetségben jó ideje azt az álláspontot
képviselték, hogy legyen uniós szintű minimálbér szabályozás. Készül is
ilyen módszertani tervezet, amely 22.700 forintos nettó minimálbér
emelkedést jelentene Magyarországon. Ezt több lépcsőben lehetne
elérni egy általános bérfelzárkóztatási program részeként. Ugyanakkor
tovább kell folytatni a vasas és a kereskedelmi területen megkezdett
akciókat. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Még lehet elszórtan zápor zivatar, de egyre inkább
megint a napsütésé lesz a főszerep. Bár az északi szél élénk, néhol erős
marad. Szekszárdon a hajnali 17 fokról 28 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

