03.01 – kedd 15.00
Nem dobott akkorát a sertéshús fogyasztásán az ÁFA csökkentés,
mint gondolták
Apró változás várható a Dunaföldvári járóbeteg ellátásban
Somogy nagyon lemaradt Baranyához és Tolnához képest
Bármikor eshet még
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 1-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A tolna megyei szakértők szerint nem nőtt akkorát a sertéshús
fogyasztás, mint azt gondolták. A disznó tőkehús áfáját a kormány 5
százalékra mérsékelte az év elején. A teol.hu összeállítása szerint ez
azonban a spóroláson nem változtatott. Ugyanis az emberek a hasukon
igyekeznek takarékoskodni. Sebestyén Gábor, a tengelici vágóhíd
vezetője szerint például a sertéshús forgalma 5 százaléknyit sem nőtt. A
pénztelenség miatt a vevők nem kilónként hanem dekánként veszik a
húst. A statisztikai hivatal szerint jól nyomon követhető, hogy a
háztartások az élet minden területén visszafogták költekezésüket. A
megállapítás különösen igaz az utazásra, közlekedésre, a művelődésre,
illetőleg a ruházkodás és az élelmiszer-vásárlás bizonyos elemeire.
(teol.hu)
Egy alulról jövő, civil kezdeményezés próbálja meg felszámolni a
Fácánkert melletti – kusza tulajdonosi hálóval rendelkező – terület
illegális szemétlerakóját. Elszomorító állapotok fogadják azokat, akiket
Fácánkert külterületén, az egykori Emma-major felé tartanak. Az
erdőben több tíz méteren keresztül szemét borít mindent: háztartási
hulladék lepi a földet, a fák között gumiabroncsok és pille palackok
csúfítják a természetet. Az áldatlan állapotokról Hanol Gábor a szemét
eltakarítási akció kezdeményezője beszél. - INTERJÚ!!!
Segítséget ad a civil szervezeteknek a Szekszárdi Törvényszék a
március 15-éig esedékes létesítő okirat-módosítási kötelezettség
benyújtásához. A változtatásra az új Polgári Törvénykönyv hatályba
lépése miatt van szükség. Az érintett civil szervezetek a
www.biróság.hu oldalon a „Civil szervezetek” menüpont alatt „Okirat
sablonok” néven találják meg a szükséges dokumentumokat. Van közte

például alapszabály, tisztséget
nyilatkozat minta. (teol.hu)
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Változásra készüljenek a járó beteg ellátásban a Dunaföldváriak március
15-től. A laboratóriumi vizsgálatokat ezentúl a Paksi Gyógyászati
Központ végzi, mert annak kötelező ellátási területéhez tartozik a város.
Mostanáig a dunaújvárosi labor szolgáltatásait vették igénybe. Az ígéret
szerint a betegek nem érzik majd meg a változást, hiszen a vérvétel
eddig is, ezután is helyben történik majd. A módosítás nem érinti a
fekvőbeteg ellátást, e téren továbbra is a szomszédos, Fejér megyei
Dunaújvárosba irányítják a dunaföldvári betegeket. (teol.hu)
Feleleveníti a „Vármegyeházi Esték” elnevezésű rendezvénysorozatot a
Tolna Megyei Kormányhivatal és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum.
Koncerttel és reneszánsz vacsorával is készülnek. Az első program most
csütörtökön, 17 órától lesz: dr. Dobos Gyula, a Tolna Megyei Levéltár
nyugalmazott igazgatója „A szekszárdi Vármegyeházától a Parlamentig
– Perczelek a közigazgatás és igazságszolgáltatás élén” címmel tart
előadást. Az eseményről dr. Dobos Gyula a Levéltár nyugalmazott
igazgatója beszél. - INTERJÚ!!!
A
legfejlettebb
Közép-Magyarországi
Régió
48
százalékos
részesedésével szemben a Baranya-Somogy-Tolna alkotta Dél-Dunántúl
mindössze 6 százalékot tudhat magáénak a bruttó hazai termékből, írja
a Magyar Idők. Ezen belül Somogyban az egy főre jutó GDP 2013-ban
mindkét társmegyénél alacsonyabb, 1 892 ezer forint volt. A keresetek
tekintetében is a megyék rangsorának utolsó harmadába került Somogy:
a 2014. évi személyi jövedelemadó-bevallások alapján kialakult
sorrendben az egy keresőre jutó havi 148 000 forintos jövedelemmel
Somogy csak Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Békés megyét előzi
meg. Három éve az átlagkereset Tolnában 170 000, Baranyában 157
000 forint volt. (magyaridők)
Végül az időjárásról: Csökken a csapadékhajlam, de szinte mindenütt
eleredhet még az eső. Aztán változóan felhős lesz az ég, sőt néhol a
nap is kisüthet. Alsónyéken a hajnali +3 fokról +11 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

