09.05 – hétfő 15.00
Ősszel születhet uniós döntés PaksII-ről
Szépen szerepeltek a tolnai lánglovagok a tűzoltó sportversenyen
Megváltoztak a krumpli eladásának szabályai
Még csapadékos az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. szeptember 05-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már ősszel döntés születhet a paksi atomerőmű-bővítés uniós
engedélyezése ügyében. A magyar kormányra nehéz napok és súlyos
perek várnak - írja a Népszabadság. A lap cikke szerint a folyamatban
lévő két eljárás közül a tiltott állami támogatás ügyében az eredmény is
borítékolható, és a beruházási tender elhagyása miatt indított vizsgálat
befejezése is közelebb került. Jávor Benedek, a Párbeszéd
Magyarországért EP-képviselője azt valószínűsíti, hogy a kormány
kénytelen lesz elfogadni azt az uniós érvelést, amely szerint a beruházás
jelentős állami támogatást tartalmaz. Ez magyarul azt jelenti, nincs esély
arra, hogy a piacon megtérüljön a befektetett óriási összeg. Tehát a
kiadások illetve a várható bevételek különbségét az állam fogja
kiegyenlíteni, azaz az adófizetők állják –, az Európai Bizottság
ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a projektre a magyar energiapiac
egyensúlya miatt szükség van. (Klubrádió)
A hétvégén rendezték a Gróf Széchenyi Ödön XIII. Országos
Tűzoltósport-versenyt, a fővárosban az UTE sport pályáin. A tolna
megyei tűzoltók szépen szerepeltek az eseményen, mondta Boros
Brigitta, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. INTERJÚ!!!
Idén alig 50 hektáron vetettek még tavasszal burgonyát a gazdák, ebben
az adatban nem szerepelnek a kiskertek. Tolna megyében a legnagyobb
termelő a Mözsi Mezőgazdasági Kft., tavaly 20 hektáron, idén már csak
14 hektáron foglalkozott a növénnyel. Idén egyébként szép termés
várható burgonyából is. A krumpli értékesítésében új szabályok léptek
egyébként életbe, melyek a vásárlókat segítik. Ezentúl csak olyan
krumpli kerülhet a boltok polcaira, amely fajtára jellemzően néz ki, ép és
nem sérült. A jelölésre vonatkozó előírások is változnak. A
csomagoláson kötelező lesz feltűntetni a fajtanevet, a csomagoló és

forgalmazó nevét és címét, valamint az elkészítés módját is. Mármint
azt, hogy sütnivaló, vagy mondjuk főzni való a krumpli. A rendelet
egyébként már 4 hónapja érvényben van, de szeptember 4-én járt le a
türelmi idő. (teol)
„10 év” címmel nyílt meg Retkes Attila fotókiállítása a Szekszárdi Bakta
galériában. A tárlatról az alkotó beszél. - INTERJÚ!!!
Nagyon sokan csatlakoztak a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
Geobook Catching névre keresztelt új programjához. Az intézmény az
épület falain kívülre lépve igyekezett az olvasást, a könyvtárat
népszerűsíteni. A város 49 helytörténet, helyismeret szempontjából
érdekes pontján helyeztek el idézeteket. Ezeket kellett megkeresni, és a
hely pontos leírásával a könyvtárnak visszaküldeni. A téka azt ígérte,
hogy a legtöbb idézetet visszaküldőket jutalmazza. A támogatók
jóvoltából könyveket, írószereket kaptak a résztvevők azon a nyárzáró
családi napon, amelyen fa körhintával, kisbíróval, mesemondóval,
kézműves elfoglaltságokkal, Szaggató koncerttel és táncházzal várta
olvasóit a Pákolitz István Városi Könyvtár. (teol.hu)
Idősebb Szabó István, Medina község legöregebb lakója Díszpolgár lett.
A 94. életévét betöltött Pista bácsi a VII. Medinai Művészeti Napok
alkalmából tartott ünnepi testületi ülésen egészségi állapota miatt nem
tudott részt venni, azonban egy kézzel írott köszönő levelet küldött. Vén
Attila polgármester a teol.hu-nak elmondta: a Tolna Megyei Értéktár
Bizottság kimagasló hagyományőrző, értékfeltáró, értékmentő és
népszerűsítő tevékenysége elismeréséül Érték–díjat adományozott a
Tolna Megyei Értékek napja alkalmából Medina község számára. Az
elismerteknek a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke dr. Say István, a
megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, valamint a Nemzeti
Művelődési Intézet képviseletében Komjáthy Ágnes gratulált. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Továbbra is elég sok a felhő az égen, és bármikor
eleredhet még az eső. A szél is megerősödhet, sőt néhol akár viharossá
is fokozódhat. Szekszárdon a hajnali 13 fokról 24 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

