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2013. május 27-én hétfőn 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális
híreit Kovács Viktóriától hallják, jó napot kívánok.
Az őstermelőknek és a kereskedőknek is igazolniuk kell az áru
eredetét
Harmadszor is pályázik Kistormás a szociális földprogramra
Új kézben a bikácsi horgásztó
Következnek a részletek.

Az őstermelőknek és a kereskedőknek is igazolniuk kell az áru
eredetét
Megjelent a piacon és az üzletekben a hazai cseresznye és az eper is. Az
őstermelőknek és a kereskedőknek is igazolniuk kell az áru eredetét. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságtól
Czinkné Holló Gabriella minőségellenőr a Tolnai Népújságnak elmondta: a
piacon a kereskedőktől követelik meg, hogy csak olyan terméket
forgalmazhatnak, melyről bizonyítani tudják, hogy az áru honnan származik
és ki a forgalmazó; valamint a minőségért is a kereskedők felelnek.
Az őstermelők árusítását adózási szempontból az adóhivatal ellenőrzi,
illetve a minőségellenőr az őstermelői igazolványt is elkérheti. Ennek a
betétlapjával tudja igazolni a termelő, hogy valóban a saját maga által
termelt terméket árulja. Fontos irat még a permetezési napló, melyet
naprakészen kell vezetni, és az árusítóhelyen, illetve a termőhelyen kell
lennie.
A nagybani piacokon a kereskedők valószínűleg azért kérnek annyiféle
adatot az őstermelőktől is, mert amikor őket ellenőrzik, igazolniuk kell, hogy
kitől, mennyi zöldséget, gyümölcsöt vásároltak. Az ellenőrzések elsődleges
célja a vegyszerezések felügyelete.
Ugyanakkor míg a hazai gyümölcsök és zöldségek több mint 80
százalékában nem volt kimutatható szermaradék, addig a külföldről hozott
gyümölcsök több mint 65 százalékában találtak szermaradékot, míg az
import zöldségek körülbelül 46 százaléka volt szennyezett. Az adatok
szerint a kajszi, az alma, a körte, a meggy, az eper, valamint a fejes saláta,

a paprika, a paradicsom és az uborka mintákban maradt legtöbbször
permetszer.
Mentesítené az e-útdíj fizetési kötelezettség alól a mezőgazdasági
termeléshez, az állattenyésztéshez és az élelmiszeripari feldolgozáshoz és
szállításhoz közvetlenül kapcsolódó járműveket a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara. A szervezet kiemelten támogatja az erről szóló javaslatot, amely a
hétfőn zárószavazásra kerülő törvény módosításáról szól. Az
Agrárgazdasági Kamara hangsúlyozza, hogy a magyar mezőgazdaság és
az élelmiszeripar jelenleg is komoly versenyhátránnyal küzd nemzetközi
versenytársaihoz képest. Az e-útdíj csökkentené gazdálkodók és
feldolgozók jövedelmét, valamint növelné a hazai termékek piaci hátrányát.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a figyelmet, hogy a magyar
termékek esetében a nyersanyagok és a feldolgozott élelmiszerek
szállítását is, amíg a külföldről behozott termékek esetében már csak
feldolgozott formában történő szállítást sújtaná az útdíj. Az Agrárgazdasági
Kamara ráadásul attól is tart, hogy a fuvarozói többletterheket végül a
fogyasztóknak kellene majd megfizetniük az élelmiszerek és az
agrártermékek árának a növekedésével, ami azután élelmiszerinflációhoz
vezethet.
A következő szezonban már szőlővenyigét is használhatnak az
önkormányzati intézmények fűtésére Kölesden – mondta el Berényi István
polgármester a megyei napilapnak. A község korábban sikeresen pályázott
a biokazán programra, amelynek révén egy bálázó gépet is beszereztek. A
berendezés alkalmas szalma, széna, de szőlővenyige bálázására is. A
polgármester elmondta, hogy a Kölesd környéki szőlőültetvényeken a
metszés során levágott növényi részekből már mintegy négyezer bálát
készítettek. Ez a mennyiség a becslések szerint szinte a teljes fűtési
szezonra elegendő lesz a helyi polgármesteri hivatal, a tornaterem és az
óvoda fűtésére. Az önkormányzat készített már szénabálákat is, és az
aratás után szalmát is gyűjtenek a bálázóval azokon a földeken, ahol a
gazda nem tart igényt a gabonaszárra. Azokkal a bálákkal is a biokazánt
táplálnák. A bálázót Kölesd mellett partnerségben a kistormási és a medinai
önkormányzat is használja.

Harmadszor is pályázik Kistormás a szociális földprogramra
Igen nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat; a munkahelyteremtést
illetően nemigen van más lehetősége, mint a földprogram, amelyet a
község 2 évvel ezelőtt indított el. Ennek révén igyekeznek enyhíteni a
foglalkoztatottsági gondokon, illetve változtatni a tartós munkanélküliek
szemléletén. Csapó László, Kistormás polgármestere a megyei napilapnak
elmondta: idén is pályáznak, 1,5 millió Ft támogatást kérve, amelyből
eszközöket, vetőmagot, műtrágyát vásárolnának. Jelenleg 8 embernek van
munkája a szociális földprogramnak köszönhetően. Ha az újabb pályázat is
sikeres lesz, akkor már 9-15 ember foglalkoztatása válna lehetővé.
A hétvégén rendezték Tolnán a város napi programokat. Ez alkalomból
adták át a helyi önkormányzati kitüntetéseket, a Bezerédj
szabadidőközpontban rendezett ünnepségen. a legrangosabb elismerést, a
Tolna Városért Kitüntető Díjat idén Tóth Ferenc kormánymegbízott és
Németh József szövetkezeti elnök kapta. Klaus Demal, Tolna németországi
testvérvárosa, Stutensee főpolgármestere pedig külkapcsolati díjat vehetett
át - tudósít a megyei napilap.
Új kézben a bikácsi horgásztó
Új kézben a Bikácsi Horgásztó - olvasható a Tolnai Népújságban. Varga
János, Bikács polgármestere elmondta: az első egy-két évtől eltekintve
nem sikerült rendeltetésszerűen használni a faluban kialakított tavat. Most
egy megbízható, hosszú távon gondolkodó vállalkozóval sikerült
megegyezni. Nemcsak a bérleti díjból származó bevétel a fontos: bíznak
abban, hogy az idegenforgalomra is jó hatással lesz, ha gondos, szakértő
kezekbe kerül a horgásztó.
A körülbelül tíz éve létesített mesterséges tó közel két hektár nagyságú,
helyenként két-három méter mély. Haáz Péter, a tó gondnoka elmondta:
pontyot már telepítettek a tóba, de más fajokat, például amurt és harcsát is
terveznek telepítenek. Azon túl, hogy halban gazdag a víz, további előny,
hogy ide nem kell állami horgászjegy.
A héten is várja az önkéntes véradókat a Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei Szervezete. A heti véradások helyszíneiről és időpontjairól Gulyás
Katalint, a Tolna megyei szervezet megyei igazgatóját hallják. - INTERJÚ!!!

A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm figyelmüket.

