11.16 – szerda 15.00
Gusztustalan húsboltra került lakat Tolna megyében
Folytatódik Szekszárdon a Modern Városok program
Támad a megfázás és az influenza
Változékony az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. november 16-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Bezártak egy Tolnai megyei húsboltot. A nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal szakemberei 2 megyében 4 helyszínen tartottak
ellenőrzést. A térségünkben vizsgált egyik üzlet azonban nem felelt meg
az elvárásoknak, olyannyira, hogy 1150 kg terméket kivontak a
forgalomból. A lefoglalt élelmiszerek többsége jelöletlen, nem nyomon
követhető volt, de a szakemberek találtak engedély nélkül előállatott
élelmiszert is. A boltot azonnali hatállyal be is zárták. A húsboltból
főzőkonyhákra és büfékbe is szállítottak húst és húskészítményeket. Az
áru egy részét az üzlethez tartozó garázsban tárolták, ahol
húsdarabolást és élelmiszer-előállítást is végeztek, noha a vállalkozó
ehhez engedéllyel nem rendelkezett. A NÉBIH felvételei alapján,
finoman szólva is gusztustalan körülmények uralkodtak az üzemben és
környékén. (híradó)
Szekszárd rohamtempóban fejlődik, a megújulásnak azonban még nincs
vége, köszönhetően a Modern Városok programnak. A projektről Ács
Rezső polgármester tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
A Sárköz népművészeti örökségének jelenéről és jövőjéről rendeztek
konferenciát a múlt hét végén Bátán. A Tolna megyei Népművészeti
Egyesület szervezte eseményen Huszárné Lukács Rozália polgármester
köszöntője után a tánccsoportok felelősségéről a hagyományőrzésben
Matókné Kapási Julianna, a Bartina Néptánc Egyesület vezetője beszélt,
áll a teol.hu beszámolójában. Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE dékánhelyettese, néprajzkutató a népi kézművesség oktatásáról jelen és jövő
időben tartott előadást. A Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
vezetője, dr. Csonka-Takács Eszter az örökség megőrzésének jó
gyakorlatait vázolta fel, kiemelve a tájházaknak a helyi szellemi kulturális
örökség feltárásában és megőrzésében betöltött szerepét. Ezt követően

dr. Juhász Katalin néprajzkutató a kortárs népművészet jelentőségét
hangsúlyozta. (teol.hu)
Világfákat – a múlt, a jelen és a jövő fáit – ültetett a Bogyiszló Jövője
Alapítvány a napokban a kasztói őstölgyes területén. A szervezet
ugyanis csatlakozott a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
kampányához, melynek során 57 helyszínen ültettek fákat az országban.
A hétvégén egy másik programmal is tisztelegtek a fák előtt: szombaton
a bogyiszlói vadászházban fotókiállítás nyílt, A vándorló fák nyomában
címmel. A péntekig látható tárlat mintegy 25 képét több, mint tíz alkotó
készítette az öreg tölgyekről. Ezek a növények a második helyezést
érték el idén az Év fája versenyben. (teol.hu)
Támad a megfázás, a meghűlés, és az influenza. Most van itt ennek a
szezonja. Ám, a veszély csökkenthető. Jó tanácsok Dr. Kárpáti Eszter
háziorvostól. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Még eleinte lehet csapadék, akár ónos eső, hó
szitálás is előfordulhat. Aztán majd javul a helyzet és délnyugat felől
felszakadoznak a felhők. Térségünkben azonban a szél megerősödhet.
Szekszárdon a hajnali +2 fokról +8 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

