10.27 – kedd 15.00
Átfogó ellenőrzést tartottak Tolnában a munkavédelmi felügyelők
Jó lesz az idei almatermés a térségben
Pro Urbe díjakat adtak át Pakson
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. október 27-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ellenőrzési akción vannak túl Tolna megyében a munkavédelmi
felügyelők. Orvosi szolgálatot, illetve egészségügyi és szociális területen
tevékenykedő cégeket, állatorvosi szolgálatot, állattenyésztő telepet,
élelmiszer-előállító létesítményt, valamint hulladékmegsemmisítő és
szennyvíztisztító telepet is átnéztek. A revíziókat a Nemzetgazdasági
Minisztérium rendelte országos szinten, és elsősorban a munkahelyeken
fellépő fertőzésekre voltak kíváncsiak. A beszámoló szerint a
legjellemzőbb hiányosság az volt, hogy a fertőző gócok azonosítása után
elmaradt azok kockázatba sorolása. Így a munkáltatók elmulasztottak
eleget tenni a bejelentési kötelezettségüknek. De sok dolgozót nem is
készítettek fel az egyéni védőeszközök használatára. Legutóbb két évvel
ezelőtt volt hasonló felmérés. Ahhoz képes viszont már előrelépés
történt, hiszen a kockázatelemzéseket az érintett munkahelyeken
nagyobb számban végezték el, mint korábban. (teol.hu)
Brüsszelben tüntetnek majd a méhészek. Csütörtök hajnalban indulnak a
Tolna Megyei szakemberek Brüsszelbe, az Európai Parlament épülete
elé hogy tiltakozzanak az unióba beáramló, elsősorban Kínai, mézhamisítványok ellen. Részletek Nagyernyei Attilától a Tolna megyei
Méhész egyesület elnökétől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információnk!
Szép termés ígérkezik idén almából. Az országban 45 ezer hektáron,
ebből Tolna megyében 220 hektáron termesztik a gyümölcsöt. Zömében
Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd
határában találni ilyen ültetvényeket. Tavaly az orosz embargó miatt, a
rekord termés ellenére nem volt hová eladni az almát, írja a teol.hu. Idén
azonban már elfogadható felvásárlási árakról számolnak be a gazdák.
Ennek részben az az oka, hogy a hazai léüzemek egy részét

megvásárolta az Ausztria Juice nevű cég, melynek Európában 14
feldolgozó üzeme van, sőt Kínában is van egy. A cég központja itthon
Vásárosnaményben van, de több helyen is van felvásárlási lehetőség,
Tolna megyéhez Érsekhalma van a legközelebb. Ez az üzem a léalma
kilójáért is 36 forintot fizet, az étkezésiért pedig 130-140-et. (teol.hu)
Pro Urbe díjakat adtak át Pakson. A rangos elismerést a város
főkertésze, Klézl Terézia, az 1979-ben megszűnt szülőotthon főorvosa,
dr. Csók Sándor, valamint az atomerőmű építés idején miniszterelnökhelyettesként a város fejlődését segítő dr. Szekér Gyula kapta meg idén.
A kitüntetést Süli János polgármester adta át. (teol.hu)
Az élet alapkérdéseire ígér választ a katolikus Egyház által működtetett
Szent Teréz Ház. Legalábbis a Péter atya által indított program
leírásában ez szerepel. A közösségi házról és a Programokról Cseh
Péter Mihály, római katolikus pap árul el részleteket. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Hamarosan itt-ott erősebben is beborul az ég, és
csupán gyenge eső fordulhat elő. Ennek ellenére szinte mindenütt
kisüthet a nap, és a szél sem élénkül meg. Őcsényben a hajnali 6 fokról
16 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

