03.11 – péntek 15.00
Egyre kevesebb bárányt tudnak eladni
A paksi fejlesztés ellen tüntettek Bécsben
Vagyonvédelmi eszközöket adott a tolna megyei rendőrség a
betörések áldozatainak
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 11-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kevés bárány- és birkahúst eszik a magyar, évente átlagosan csak 20
dekát fogyasztunk fejenként, tudósít a teol.hu. Ez az oka annak, hogy
nincs ára a hazai piacon a birkának, még így húsvét előtt sem, állítják a
szakemberek. A magyar bárányok több mint 90 százalékát egyébként
Olaszországban adják el. Tóth Béla, bátaszéki juhász a lapnak
elmondta, idén körülbelül 300 báránya van, de ezek mérete zömében
kisebb, mint amit egyes felvásárlók átvennének. Ennek az időjárás az
oka, mely megzavarta a birkák üzekedését, mondta az állattartó. A 20
kiló alatti bárányt kevésbé keresték az idén. Keller Ferenc bajai
felvásárló is megerősítette, hogy kevesebb a bárány, mint máskor
szokott, de erről nem csak az időjárás tehet. Szerinte a juhászok, éppen
a kevés bevétel miatt, nem cserélik le időben az anyajuhokat, így azok
kiöregednek. Az is gond, hogy nem foglalkoznak az állattartók eleget
azzal, hogy a szaporulat jó minőségű legyen, a merinó és fehér
bárányokat keresik a feldolgozók, a feketebárányok nem kellenek, mert
nem tudják befesteni a fekete gyapjút. (teol.hu)
A Bonyhádi Völgységi Ipari parkban tett látogatást Potápi Árpád János
államtitkár és Filóné Ferenc Ibolya polgármester. A politikusok itt
egyeztettek az intézmény jövőjéről, a várható fejlesztésekről, és
megnézték az itt dolgozó cégeket is. Az eseményről Potápi Árpád János,
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszél. INTERJÚ!!!
A paksi atomerőmű tervezett bővítése ellen tüntetett a bécsi magyar
nagykövetség előtt az osztrák Zöldek pártjához tartozók egy csoportja. A
tiltakozó akciót a fukusimai atomerőmű-baleset ötödik évfordulójára
emlékezve tartották. A párt elnöke a paksi beruházás ellen tiltakozó
levelet nyújtott át Perényi János nagykövetnek, majd a külképviseleten

megbeszélést folytattak, amelyen a pártelnök ismertette az osztrák
lakosság atomenergiával szembeni fenntartásait, aggodalmait. A
nagykövet megértését hangsúlyozva elmondta: Magyarországnak
földrajzi adottságai miatt nukleáris energiára is támaszkodnia kell. Az
pedig a kormány szuverén döntése, hogyan határozza meg az
energiamixet, és ennek a paksi beruházás is része. (népszava.hu)
A „Házhoz megyünk” program keretein belül vagyonvédelmi biztonsági
eszközöket adtak át a rendőrök nemrégiben Tolna megye néhány
településén. Az év elejétől a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnmegelőzési szakemberei időzítő kapcsolót, elektromos ajtóéket,
vagyonvédelmi és bűnmegelőzési kiadványokat adtak át olyan
állampolgároknak, akiknek ingatlanába az elmúlt időszakban betörtek.
Az április végéig tartó akció keretében összesen harminc községbe,
illetve városba jutnak el a rendőrök. A program célja, hogy a hozzáértő
szakemberek felkészítsék az állampolgárokat arra, hogy ne válhassanak
ismét áldozattá. (teol.hu)
Helyi rendeletet fogadtak el a bátaszéki önkormányzati képviselők a
legutóbbi testületi ülésükön. Ebben az együttélés alapvető szabályait
rögzítették. Mostantól a polgármester tájékoztatása szerint mindazon
magatartás formák, melyek ugyan nem számítanak bűncselekménynek,
de zavarják mások nyugalmát, helyi szinten szankciókkal
sújthatók. Bozsolik Róbert elmondta, hogy bejelentésre indul meg az
eljárás. A közigazgatási bírság maximum 200 ezer forint, de helyszíni
bírságra is van lehetőség, ha tetten érik az „elkövetőt”, ekkor a maximális
bírság 50 ezer forint. Ez utóbbit a jegyző által megbízott közterületfelügyelő végezheti, maga a helyi rendelet végrehajtása, az eljárás
lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. (teol.hu)
A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezik a Tolnai örömfutást az
Országfutás napján, azaz most szombaton. Rajt, és cél is a Bezerédj
Szabadidő központban Tolnán a Bajcsy Zsilinszki utcában lesz. A
versenyen több távot is hirdetnek. További részletek Rácz Tibor
főszervezőtől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Változóan felhős, napos időre számíthat a
hétvégén, csak elszórtan alakul ki kisebb eső. A szél azonban meg
megélénkül. Őcsényben szombat reggel +5 fok várható, míg a
csúcsértékek +13 fok körül alakulnak majd.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

