04.02 – csütörtök 15.00
Tolna megyében is kiemelten figyelnek a közlekedőkre az ünnep
alatt
Foglalt szinte a megye összes szállodai szobája
Plusz autót kaptak a bonyhádi polgárőrök
Kitart a változékony idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. április 2-án,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Tolna megyében is elkezdődött a húsvéti fokozott közúti ellenőrzés.
Ennek során nagyon odafigyelnek a rendőrök az ittasan, vagy bódultan a
volán mögé ülők kiszűrésére, valamint a biztonsági öv és a
gyermekülések használatára. A cél az, hogy minél kevesebben
szenvedjenek balesetet, és aki autóba ül, az biztonságban érezze
magát. Az ellenőrzés kiterjed a biciklisekre is. Persze mindenki tehet egy
picit a másik biztonságáért. Ha húsvét alatt vendéget fogad, és ha tudja,
hogy az illető autóval vagy biciklivel érkezett, ne kínálja alkohollal, még
locsolkodáskor sem. Ha pedig ön a vendég, udvariasan, de utasítsa
vissza a piát, ha utána vezetni fog. További jó tanácsokkal Molnár Ágnes
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szolgál. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Már jó előre lefoglalták a kirándulni vágyók a szállodai helyeket az
országban. Tolna megye jelentősebb szállodáiban alig van szabad hely
a húsvéti ünnepekre. A 94 szobás dombóvári Gunaras Resort Spa
Hotelben teljes a foglaltság, 90 százalékban magyarországi vendégeket
várnak - közölte az MTI-vel Kormos László, a Gunaras Zrt. munkatársa.
A bikácsi Zichy Parkhotelben Balogh Renáta szállodavezető-helyettes
tájékoztatása szerint egy hónapja elkelt az összes szoba, a hotelt
nagyrészt fővárosi családok keresik fel. A szekszárdi Merops Hotelben
jelenleg 70 százalék feletti a foglaltság, 90 százalékban itt is belföldi
vendégek töltik az ünnepeket - mondta Csillag Sándor igazgató. (mti)
Zömmel olasz vágóhidakra kerültek a Tolnában nevelt húsvéti bárányok.
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség adatai szerint az ünnepet
megelőző hetekben átlagosan 140–200 ezer magyar bárányt exportál az
ágazat. Ebben az évben korán van az ünnep, Európa pedig elmaradt az

állatok nevelésével, így a felvásárlási árak is magasabbak. Jelenleg az
élőbárányt 900–1000 forintért viszik exportra kilónként, a 18–24
kilogrammos állatokért így nagyjából 20 ezer forintot kaphat a termelő,
áll a szövetség közleményében. Tolna megyében is sokan foglalkoznak
juhtenyészéssel. Az állami támogatásban bízhatnak még a gazdák,
eddig anyajuhonként 2-3 ezer forintot kaptak, az idei évtől viszont közel
8 ezer forintra számíthatnak. Ám a tapasztalat az, hogy a kifizetés
csúszik, sokan még a tavaly nyárit sem kapták meg, pedig a kérelmeket
már májusban beadták. (teol.hu)
Kaptak még egy autót a bonyhádi polgárőrök. Eddig egy 16 és egy 17
éves Opelt használtak. A kamaszkorú járművek mellé most érkezett egy
hamvas, 10 éves Skoda Oktávia. Ezt az országos szövetségtől kapták.
Ám már ez is nagy segítség, hiszen sokkal biztosabb technikai hátteret
biztosít, mint a másik két kocsi. A bonyhádi testületben 18 önkéntes
dolgozik, ellenszolgáltatás nélkül. (teol.hu)
Tegnap Szekszárdon is színes programokkal csatlakoztak az Autizmus
Világnapjához. A történteket Egléné Fekete Zsuzsanna, az Esőmanók,
Tolna Megyei Autistákért Egyesület elnöke foglalja össze. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: A változóan felhős ég mellett elszórtan lehet
számítani egy-egy záporra, a hegyekben továbbra is havazhat. Az
északnyugati szél továbbra is erős marad. De a nap is elő-elő bukkan.
Kajdacson a hajnali 2 fok után 10 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

