04.28 – kedd 15.00
A Pécsi egyházmegye venné át a Tamási Béri Balogh Ádám
Gimnáziumot
Haladnak a tavaszi munkákkal a földeken
Nagyon odafigyelnek a jövedéki termékekre a pénzügyőrök
Sok a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. április 28-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Átvenné a pécsi egyházmegye a tamási Béri Balogh Ádám
Gimnáziumot. Ezt már kezdeményezték is a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnál. A döntést a város képviselő testülete is
támogatja, és ugyanígy foglalt állást a német nemzetiségi önkormányzat
is, illetve az intézmény alkalmazotti közössége. A szülők és a nagykorú
diákok május 6-áig jelezhetik, támogatják-e a fenntartóváltást. Tamási
önkormányzata szerint ezzel nagyobb biztonságban lesz a gimnázium
hosszú távú működtetése. Az is az átadás mellett szól a helyiek szerint,
hogy a város másik középiskolája, a Tolna Megyei Szent László
Szakképző Iskola Vályi Péter tagintézménye érettségit is adó
szakgimnáziummá alakulhat. A tamási gimnáziumban, ahol 350 helyi és
környékbeli diák tanul, a fenntartóváltás után megmarad a
nyolcosztályos képzés. (mti)
A napokban volt a rendőrség napja. Ezt mindig Szent György ünnepén
rendezik meg, aki a testület védőszentje. A tolna megyében ekkor
átadott elismerésekről Huszti Gábor a megyei kapitányság szóvivője
számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Jó ütemben folynak a tavaszi munkák a Tolna megyei földeken. A
tervezett tavaszi vetésterület a megyében 130 ezer hektár szántó, ebből
3 ezer hektár az átnedvesedett, 2192 hektár a belvízzel borított terület, a
megyei agrárkamara adatai szerint, melyet a teol.hu idéz. Idén tavaszi
árpából közel 1600 hektáron vetnek a gazdák, ennek 90 százaléka már
a földben van, zabból 850 hektárt terveztek, ennek 80 százalékát
végezték el, cukorrépából 1240 hektár a terv, közel 80 százalékát
vetették el, napraforgóból 34 ezer hektár az előirányzat, a felénél

tartanak a munkákkal, kukoricából 93 ezer a terv, közel 30 százaléka
van már földben. (teol.hu)
Tolnán a gimnazistákat is bevonnák a helyi értéktár bővítésébe. A lista
egyébként a napokban újabb 5 darabban bővült. Bekerült a tolnai Princz
Miklós lakatosmester munkásságáról szóló anyag; a tolnai plébánia
Lajtai Zoltán által készített kutatási tanulmánya, benne Tolna középkori
templomainak elhelyezkedési koncepciójával; a Major Attila által
készített, Tolna nagyközség villamosításának történetét bemutató
tanulmány; a mözsi német és székely emlékszobát, valamint a mözsi
viseletet bemutató anyagok. Az értéktár bizottság kezdeményezte a
tolnai Sztárai gimnázium diákjainak bevonását a helyi értékek
feltárásába és azok feldolgozásába. Ezt a tevékenységet a tanulók a
számukra kötelezően előírt közösségi munka keretében is végezhetnék.
(teol.hu)
Főként a jövedéki termékek forgalmazására figyelnek oda ebben az
évben a pénzügyőrök Tolna megyében. A NAV megyei kirendelésének
vezetője azt mondta a teol.hu-nak nyilatkozva, hogy rendszeres revíziót
tartanak az ilyen árukat előállító üzemekben. Eddig, 10 csekély súlyú
szabálysértést tapasztaltak. A kiskereskedők ellenőrzésekor 16 esetben
találtak szabálytalanságot. A legjellemzőbb az volt, hogy igazolatlan
származású jövedéki terméket árultak, vagy az ilyen áru bontott volt.
Jövedéki eljárásban eddig több mint 2 millió forint bírságot szabott ki a
megyei vámigazgatóság. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egyre több felhő érkezik, de az ígéret az, hogy
elkezd majd felszakadozni. Eső bármikor lehet, és még a szél is
meglehetősen élénk. Bogyiszlón a hajnali 7 fokról 14 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

