02.15 – szerda 15.00 – 3,55
Ahogy ígérték, árat emeltek a pékségek
Tolna megyében is kötelező zárt helyen tartani a baromfit
Erdőlátogatási tilalom lépett életbe
Marad a köd
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. február 15-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A legtöbb pékség február elején megemelte az árait, még a multik is
követték a kenyér árának emelését. Aki becsületesen akar megjelenni a
piacon, annak mindenképpen meg kellett lépnie a drágítást, ezt Kászpári
Károly mondta a teol.hu-nak, aki Tolna és Baranya megye
pékszövetségének elnöke. Utoljára 2011-ben emeltek árat a pékségek.
Ám most az egy személyre eső bérköltségek a minimálbér-emelés miatt
– átlagban 23 ezer forinttal növekednek, ezt kell kitermelni. A szakember
szerint legalább 30 százalékkal kellett volna drágítani, de 15 százalékos
emelést hajtottak végre. (teol.hu)
Kötelező a baromfi zárt helyen tartása. Erre körlevélben figyelmeztette a
Tolna megyei kormányhivatal a térség polgármestereit. Az országosan
elrendelt szigorú korlátozás a madárinfluenza miatt született. Ugyanis így
minimálisra csökkenthető, hogy a haszonállatok érintkezzenek a vadon
élőkkel, amelyek terjeszthetik a betegséget. Amennyiben a zárt tartás
nem megoldható, a kifutót madárhálóval kell fedni. (közl)
A törvényi szabályozás értelmében látogatási tilalmat rendeltek el a
Gemenc Zrt területén is. Ez azért kell, mert a legtöbb vad ilyenkor hozza
világra kicsinyeit, és nagyobb nyugalomra van szükségük, mondta el
Csontos Péter a Gemenc Zrt. a turisztikai és marketing osztályának
vezetője. - INTERJÚ!!!
Leköszönt a közel 20 éve betöltött szóvivői funkciójáról a Tolna Megyei
Főügyészség ügyésze, ketten folytatják tovább a munkát, írja a teol.hu.
Himmelné dr. Ökrös Magdolna búcsúja nem teljes, hiszen dr. Magyar Pál
főügyész kérésére továbbra is esetenként tájékoztatja a médiát, emellett
segíti a két fiatal szóvivő dr. Kiss Yvette és dr. Páli Péter munkáját.
(teol.hu)

Fontos határidőkre figyelmeztett Mózsik Szilvia a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Tolna megyei szóvivője. - INTERJÚ!!!
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Tolna Megyei
Tagszervezeténél tartott gyakorlattal egybekötött előadást a Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.
Ugyanis az érintettek speciális helyzetben vannak, így jobban
tudatosítani kell bennük a lakóépületek tűzvédelméről szóló szabályait.
Ez ugyanis életeket menthet. A lakásokban felcsapó lángok döntő
többsége a tűzhelyen felejtett étel túlhevülésére és meggyulladására, a
felügyelet nélkül hagyott gyertyákra, valamint a dohányzásra vezethetők
vissza. Az elméletet végül gyakorlat követte, ahol az előadások során
hallottakat „élesben” is kipróbálhatták a résztvevők. A tűzoltók először
füstgép segítségével befüstölték a helyiséget, amit az előzőleg
ismertetettek alapján, meghatározott időn belül kellett elhagyni a
tagszervezet tagjainak, áll a katasztrófavédelem beszámolójában.
(katasztrófavédelem)
Rendkívüli ülést tartott Tolna város önkormányzata. Ezen többek mellett
döntöttek a település idei költségvetéséről is, mondta el Prigi József
alpolgármester. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Térségünkben is megmarad még a köd, és mivel
alig fúj majd a szél, az nem tünteti el. Maximum szűrt napsütés lehet
emiatt. Esni viszont nem fog. Szekszárdon a hajnali -4 fokról +4 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

