02.24 – péntek 15.00
Megvan az egyezség, 20 évre a társaságoké a megszerzett
vadászterület
Népszavazást kezdeményez az LMP Paksról
Megvannak a győztesek a Ti fotóitok pályázaton
Hidegfront hoz átmeneti lehűlést
Jó napot kívánok, Veress Liza vagyok! 2017. február 24- én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Húsz évre a társaságoké a megszerzett vadászterület. Régóta harcolnak
egymással a vadásztársaságok és a földtulajdonosok, de most végre
egyezség született. Tolna megyében több olyan terület volt, melyre több
vadásztársaság is igényt tartott. Egészen pontosan 65 vadászterület volt,
mára kettővel több lett, úgy, hogy több területet össze is vontak, illetve
több helyen szét is szakadtak a régi vadásztársaságok – ezt mondta
Király István, a megyei vadászkamara titkára a teolnak. – A 67 területből
öt az állami erdőgazdaságé, egy pedig a Dalmand Zrt. földtulajdonosi
területe. Három helyen még folyik a peres eljárás, a bíróságon múlik,
hogy mikor lesz végük. Ezeken a területeken a bejegyzett vadászatra
jogosult gyakorolja a vadgazdálkodási feladatot – mondta a megyei
titkár. A törvényalkotók a tájegységi gazdálkodásban látják a
vadállomány megóvását. Országosan 52 tájegység került kialakításra,
melyből három esik Tolna megyére. Minden egységnek egy fővadásza
lesz, aki a minisztérium állományához tartozik, a fenntartható és
szakszerű
vadgazdálkodással
és
vadvédelemmel
kapcsolatos
feladatokat látja el. ,A megye egyik kritikus pontja egyébként Bátaszék
volt, itt két vadásztársaság harcolt a területekért, végül meg tudtak
egyezni egymással peren kívül.
A Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar szombaton egy nagyszerű
koncerttel várja a zenekedvelőket a Babits Mihály Kulturális Központban.
A csaknem 30 éves zenekar Kovács Zsolt karnagy vezetésével működik
és a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei alkotják. Jelenlegi
csaknem 60an vannak. Játszanak klasszikus zenét, könnyűzenét,
filmzenét, ápolják a tolna megyei “sváb” fúvós hagyományokat is. A
szombati koncertre nagyon készülnek, mondta Kovács Zsolt a zenekar
vezetője. - INTERJÚ!!!

Népszavazást kezdeményez a paksi atomerőmű bővítéséről az LMP.
Szerintük a beruházás az olimpiánál is kockázatosabb, az emberek
többsége pedig nem támogatja, ezért minden erőszakmentes eszközt
megragadnak, hogy megakadályozzák az építkezést. Az LMP úgy tudja,
hogy az Európai Bizottság a jövő héten az utolsó kötelezettségszegési
eljárást is megszünteti Paks II. ügyében. A Nemzeti Választási Bizottság
tavaly azért utasította el Jávor Benedek EP-képviselő hasonló
népszavazási kezdeményezését, mert nemzetközi szerződésről nem
lehet referendumot tartani. „Addig fogunk menni, amíg egy olyan kérdést
nem találunk, amit át fognak engedni. A népszavazáson kívül minden
eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy Paks II.-t
megakadályozzuk. Tényleg fordulópontnál vagyunk, ahogy Ungár Péter
is mondta, úgy néz ki, hogy Brüsszelnél is sikerrel jártak az ipari
lobbisták, és úgy néz ki, hogy át fogják engedni ők is ezt a
kezdeményezést, nincs mire várnunk, nincs más lehetőségünk,
magunkra vagyunk utalva” – jelentette ki az LMP társelnöke.
Idén először 3 kategóriában hirdettek győztest a Paksi Atomerőmű „Ti
Fotóitok” címet viselő közösségi médiás fotópályázatán. Az elmúlt fél
évben rekordmennyiségű, csaknem 350 pályázat érkezett, melyek közül
8-at díjazott a szakmai zsűri, 3 pedig közönségdíjban részesült. A
nyertesek már megkapták a díjakat, mondta Simon Zoltán a Paksi
Atomerőmű közösségi média felelőse. - INTERJÚ!!!
Kiverték a fogait a vita hevében. Többek között ficam és gyökérvég-törés
lett a szóváltás eredménye. Mint oly sok esetben, ebben az ügyben is az
alkohol játszotta a főszerepet. A büntetlen előéletű vádlott tavaly
november elsején éjjel fél négy körül a belváros kellős közepén, a Garay
téren erősen ittas állapotban belekötött egy másik férfiba, majd szóváltás
közben kétszer ököllel arcul ütötte. Az ütések következtében a sértett
egyik bal felső fogának ficamát és gyökérvég törését szenvedte el. Egy
másik fogának a gyökere is eltörött. Ugyancsak kimozdult arcának jobb
oldalán két foga, és kitörtek a fogmeder nyúlványok vékony csontrészei
is. A sérülések nyolc napon túl gyógyultak, de maradandó fogyatékosság
nem volt megállapítható. A helyreállító fogászati kezelés azonban
hosszú időt vesz igénybe. Egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte a
Szekszárdi Járásbíróság a 34 éves vádlottat méghozzá súlyos testi
sértés miatt. A kiszabott szabadságvesztés végrehajtását a bíróság
három év próbaidőre felfüggesztette.
Végül az időjárásról: A hétvégén is szeles felhős, szomorkás lesz az idő.
Viszont jó hír, hogy fokozatosan csökken a felhőzet, és a nap is kisüt

majd. Csak eleinte DK-en alakul még ki zápor. A levegő kicsit lehűl.
Szekszárdon 0 és +7 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

