12.10 – szombat 15.00
Egyre kevesebben főzetik profival a pálinkát
Sikeres évet zár majd Mészáros Pál borász
Sikeres sportolóit köszöntötte Szekszárd
Hidegfront érkezik
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. december 10-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Most viszik a főzdékbe a szüret utáni törköly pálinkákat, írja a teol.hu. A
gyakorlatban, aki bérfőzetni szeretne, azzal számolhat, hogy legfeljebb
86 liter, 50 fokos pálinkáért literenként 835 forint jövedéki adót kell
fizetnie, amelyhez hozzájön a főzde által kért munkadíj. Amennyiben
ennél nagyobb mennyiségre tart valaki igényt, akkor literenként 1670
forint jövedéki adóval kell kalkulálnia, amelyhez szintén hozzájön a
munkadíj. A Kölesden hivatalos pálinkafőzdét üzemeltető Berényi István
a lapnak azt mondta, hogy míg két éve 25 ezer liter pálinkát főztek ki
nála, addig idén ennek csak tizedét. A szezon első fele még jó volt, majd
őszi gyümölcsöt és törkölyt már jóval kevesebbet vittek hozzá a
termelők, pedig nem is emeltek árat. Egy másik szeszfőzdés azt mondta,
szerinte megváltoztak a pálinkafőzetési szokások is. Többen kisebb
tételeket főzetnének le egyszerre, ezt azonban csak kevés szeszfőzdés
vállalja. A megrendelők egyébként jó minőségre vágynak, amit a házi
„kotyvasztással” nem biztos, hogy elérnek. (teol.hu)
A december 11-től életbe lépő menetrend változásokról számol be
Molnár Gábor, a Tolna megyei szolgáltatói iroda vezetője. - INTERJÚ!!!
Felejthetetlen évet tudhat maga mögött Mészáros Pál szőlész-borász és
családja. Idén elnyerték a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka és az
Év Bortermelője címet is, áll a teol.hu ismertetőjében. Mészáros Pál a
Bocskai utcában kezdte szőlész-borász karrierjét egy 120 éves pincével,
majd 1974-ben telepítette első szőlőterületét 800 négyszögölön a
Kisbödő dűlőben. Mára Szekszárdon a Mészáros-birtok rendelkezik a
legnagyobb – 120 hektárnyi – szőlőterülettel. A birtokon ma már az
egész családnak akad tennivalója, fia Péter a borászatot irányítja, lánya
Zsanett a szállodát vezeti. Persze a család, levéltári adatokból 1630-ig
tudja visszavezeti a szőlészkedést, borászkodást, írja a lap. (teol.hu)

A korábbiaknál jobb feltételek között edzhetnek a Szekszárdi Fekete
Gólyák. A fejlesztésről Bay Attila ügyvezető számol be. - INTERJÚ!!!
Szekszárd megköszönte az elért sport eredményeket. A megyeszékhely
Önkormányzatának Humán Bizottsága külön eseményen méltatta az idei
évben kiemelt sporteseményeken eredményeket elért versenyzőket és
felkészítőiket. Immár második alkalommal rendezték meg a „Szekszárd
Büszkesége” díjátadót, de először adták át a „Szekszárd Sportolója”
elismerést, melyet a Szekszárdi Kajak Kenu SE két versenyzője, Nagy
Viktória és Korsós Zsófia megosztottan vehetett át. Szintén első ízben
ítélték oda a „Szekszárd Edzője” díjat, amit az OLC Trans Gemenc Judo
Club vezetőedzőjének, Szepesi Józsefnek ítélték oda. (teol.hu)
Egyszerre 3 kisbirkát hozott világra egy merinói Szakályban, pont
Mikulás napján. A gazda szerint ez nagy ritkaság, ugyanis ezek az
állatok a leginkább csak egy-egy utódot ellenek egyszerre, a kettő is
nagy csoda. Szlobodics Ferenc azt is elmondta, szépek, egészségesek,
ficánkolnak a kisbárányok, amelyek közül a legnagyobb kos lett, a másik
kettő pedig jerke, írja a teol.hu. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Még többfelé lehet pára és köd, aztán ez majd
mindenhol feloszlik. Viszont az ég erősen felhős marad, és a nyugatias
szél is megerősödhet. Szekszárdon a hajnali -3 fokról +8 fokig melegszik
a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

