06.25 – szombat 15.00
Egyre kevesebb szabálysértési eljárást kell lefolytatni Tolna
megyében
Jól szerepelt a Szekszárdi Borvidék az Országos Borversenyen
Virágok kerülnek az eddigi hulladékszigetek helyére Bátaszéken
Még marad a nagy meleg, de már érkezik a változás
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. június 25-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
3138 esetben indult eljárás tavaly a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
illetékességi területén a különféle szabálysértések ügyében, áll a testület
összefoglalójában. Ez az adat az előző évhez képest 3,3 százalékos
csökkenést mutat. A szabálysértési eljárások száma 2014-ben 3302 volt.
A rendőrség szabálysértési hatóságai meghallgatás nélkül 2480,
meghallgatás után 1630 határozatot hoztak Tolna megyében.
Szabályértés miatt az elmúlt évben 259 gépkocsivezetőt tiltottak el a
járművezetéstől. Ez 16,9 százalékos csökkenést mutat az előző évi 312
esethez képest. (teol.hu)
Dr. Márton Pál volt tűzoltóezredes nevét viseli mostantól a Tolna megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság 2 emeleti tanterme. Az erről szóló
emléktáblát pénteken avatták fel. További részletek Boros Brigittától a
szervezet szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
A napokban hirdettek eredményt a 37. Országos Borversenyen, amelyre
19 borvidékről 147 pincészet nevezett be 467 borral. 149 díjat osztottak
ki, köztük 3 nagyaranyat. A 2016-os Magyar Bormustrán taroltak a
villányi pincészetek: összesen 24 érmet szereztek. Kiemelkedő
eredményt ért el a Szekszárdi Borvidék is: 18 arany- és 2 ezüstérmével
a dobogó második fokára léphet fel. Az egyik legsikeresebb szekszárdi
pincészet a Fritz Borház volt. Fritz József a teol.hu-nak elmondta, 4
borukkal 9 díjat nyertek el. A 2012-es évjáratú Kékfrankos prémium
boruk kapott egy aranyat, és elnyerte a legjobb kékfrankos címet is, a
Primus cuvée-jük az aranyérem mellé megkapta a csúcsbor díjat is, a
2012-es évjáratú Bikavér boruk pedig három díjat is nyert: aranyérmet,
csúcsbor díjat és Gál Tibor emlékdíjat, a negyedik bor, a Medicina cuvée
pedig aranyérmet nyert. (teol.hu)

Október 1jétől kizárólag házhoz menő gyűjtéssel szedik majd a
szelektíven gyűjtött hulladékot is Bátaszéken, hangzott el az Alisca terra
kft sajtótájékoztatóján. A társaság ráadásul gondoskodik a
megszüntetendő hulladék szigetek jövőjéről is, nem is akárhogyan, mivel
virág szigeteket hoz létre, a településnek szánt adományként. Bozsolik
Róbert, Bátaszék polgármestere tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Tisztújító közgyűlést tartott a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Dr. Fischer Sándor elnök szerint jó jel, hogy a fiatalok képviseltetik
magukat az elnökségben, ugyanakkor erősíteni kell a hiányszakmák
presztízsét. A közgyűlésen újra választották a vezetőség nagy részét, de
köztük néhány fiatalabb is képviseltetheti magát. Az eseményről Dr.
Fischer Sándor, az iparkamara újraválasztott elnöke ad tájékoztatást. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Az előrejelzés szerint érkezik egy hidegfront, amely
elviszi ezt a rekkenő hőséget. Nyilván ez okoz majd viharokat is. Bár túl
hidegre ennek ellenére nem kell számítani. Szekszárdon a hajnali 21
fokról 32 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

