07.29 – péntek 15.00
A szezonális eseményekre koncentrál tolna megyében is a NAV
Nagyjából a tavalyi összegből kijön a mostani iskolakezdés is
Az uniós segítség ellenére sem túl optimisták a tolnai tejtermelők
Strandolós hétvége ígérkezik
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. július 29-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ebben a hónapban már több strandon működő, illetve rendezvényekre
kitelepülő vendéglátó egység teljes körű ellenőrzését hajtották végre a
kormányhivatal megyei és járási szakemberei. Kisebb hiányosságokat
feltártak, de kirívó élelmiszerbiztonsági hibákat nem találtak –
tájékoztatta a teol.hu-t a Tolna Megyei Kormányhivatal. A nyári
ellenőrzések többek között a szezonálisan üzemelő, illetve
idegenforgalmi szempontból frekventált helyeket, strandokat, a nagy
tömegeket megmozgató rendezvényeket, fagylalt előállítással és
forgalmazással foglalkozó helyeket érintik. Az ellenőrzés során kiemelt
figyelmet élveznek többek között az UHT tejek, a fagylaltok, a
fűszerezett, pácolt előkészített húsok, „grill” termékek, étkezési tojások.
Tolna megyében a termékek mintavételei lezajlottak, a laboratóriumi
vizsgálatok pedig folyamatban vannak. A fagylaltok mikrobiológiai
vizsgálatai megfelelő eredményt hoztak, az analitikai vizsgálatok még
nem fejeződtek be. Jelenleg is zajlanak az ellenőrzések, amelyek
alkalmával fokozott figyelmet fordítanak a hűtési folyamatokra. (teol.hu)
Ha minden jól megy, akkor az idén nagyjából ugyanannyiból jön majd ki
az iskolakezdés, mint tavaly. Ha Ön szülő, akkor most jól figyeljen, mert
jó tanácsokkal látja el Heilmann Józsefné, a Garay János gimnázium
igazgatónője. - INTERJÚ!!!
Bár érkezik majd az uniós segítség, nem teljesen optimisták a megyei
tejtermelők. Az EU mintegy 3 milliárd forintos támogatást nyújt az ágazat
magyar szereplőinek. A Tolna megyei tejtermelők úgy látják az uniótól
kapott mentőöv még nem oldja meg a helyzetet. – Tavaly ősszel is
hasonló támogatást adott az unió, ami milliókban kifejezve nagyon jól
hangzik. A teol.hu-nak például Gamos András, a Paksi Milk Men Kft.
ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy a segítség literenként 4 forint 38
fillért jelent nekik. Bár ez jó hír, de nem ellentételezi azt, hogy a

felvásárló áprilistól kerek 4 forinttal mérsékelte az árat. Jelenleg 65 forint
literenként az alapár, ezért a pénzért a felvásárló elvárja, hogy 3,25-ös
tejfehérjével és 3,6-os zsírtartalommal adja le a tejet az állattartó. Ha
ennél magasabb a két szint, akkor plusz pénzt kap a termelő. Ma az
uniós országok közül hazánk hátulról a második a legalacsonyabb tejár
felvásárlói listán. (teol.hu)
Hidraolikus betonelemgyártó gépsor dolgozik Dombóváron a JAMcsarnokban. A Város Lakásgazdálkodási Nkft. 44 milliós támogatást
nyert a „Dombóvár dolgozik” program megvalósítására. Ebből vették ezt
a gépet is. A munkahelyteremtő kezdeményezés révén 27 embert
foglalkoztatnak, és nyolcezer négyzetméternyi járdafelület újulhat meg a
városban – számolt be Szabó Loránd polgármester a teol.hu-nak.
(teol.hu)
Péntektől-Vasárnapig tart az idei Fürdő családi nap Szekszárdon.
Hangos meghívó Csillag Balázstól, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit
Kft. ügyvezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Nagyon úgy tűnik, hogy a viharos és fülledt hét után
kellemes, nyári hétvége jön. Sokat süt majd a nap, de még mindig
előfordulhatnak záporok-zivatarok, legalábbis az előrejelzés szerint.
Szekszárdon a hajnali 18 fokról 32 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

