03.25 – szombat 15.00
Hatszázmillió forint jut a tűzoltókra
Idén sem maradt el az Internet Fiesta programsorozat
Új mikrobiológiai laboratóriumot adtak át Pakson
Egy hidegfront okoz átmeneti lehűlést
Jó napot kívánok, Veress Liza vagyok! 2017. március 25- én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A központi költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan hatszázmillió forint
áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes
mentőszervezetek támogatására. Ebből ötszáz millió forintot az önkéntes
tűzoltó egyesületek, százmilliót pedig a mentőszervezetek között
osztanak szét. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a
Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki,
a hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező
egyesületeknek április 24-ig kell eljuttatniuk pályázati anyagukat az
illetékes tűzoltóságra. Boros Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője számol be a részletekről. - INTERJÚ!!!
150 kiló medvehagymával buktak le. A jelöletlen medvehagymát
Tolnában találtak a pénzügyőrök. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna
megyei pénzügyőrei az M6-os autópálya fácánkerti pihenőjénél egy
magyar rendszámú kisteherautót ellenőriztek - olvasható az adóhatóság
Facebook oldalán.
A gépjármű átvizsgálásakor 150 kg jelöletlen, eredetigazolás nélküli
medvehagymát találtak, amelyet átadtak a kormányhivatalnak. A NAV
munkatársai a közelmúltban az M6-os autópálya fácánkerti pihenőjénél
egy magyar rendszámú kisteherautót ellenőriztek. A gépjármű
átvizsgálásakor 150 kg medvehagymát találtak, melynek úti célja a
nagybani piac volt.
Az élelmiszerszállítmány semmilyen előírt jelölést nem tartalmazott, ezért
a pénzügyőrök értesítették a Tolna Megyei Kormányhivatalt, és a
járművet a társhatósághoz kísérték. A kormányhivatal munkatársa a
pénzügyőrök közreműködésével a több ládányi árut zár alá vette és
eljárást indított a növény feladójával szemben.

Idén sem maradt el az Internet Fiesta programsorozat, melyet minden
évben megrendeznek. Minden évben új témára építik fel a programokat,
idén az utazás témakörben szerveztek
programokat. Ennek keretében akárhogy érthető az utazás, lehet ez lelki
utazás. Liebhauser János(Líbhauzernek ejtsd) az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár igazgatója mondja el a részleteket. - INTERJÚ!!!
Meghosszabbítják a nyitvatartásukat a boltok nagypéntek miatt Tolna
megyében is - erről a Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetségének
elnöke beszélt a Világgazdaságnak. Az élelmiszeripari láncoknak az
okozhat leginkább nehézséget a szakember szerint, hogy
nagyszombaton friss áruból ne legyen készlethiány, hiszen a nagypéntek
a beszállítóknak ugyanúgy munkaszüneti nap. A pékáruknál és a
tejtermékeknél a saját gyártású termékek mennyiségének növelésével
kiküszöbölhető, hogy üresen álljanak a polcok, a húspultokban viszont
hiánycikk lehet a csirke, ha nem sikerül kellően hatékonyan
együttműködni a szállítókkal. Sáling József szerint az áruházak
mindenesetre fogadkoznak: teljes lesz a kínálat, emellett árufeltöltőkből
és pénztárosokból sem lesz majd hiány. A bolthálózatok jelentős része
húsvétkor legalább 15-20 százalékos napi bevételtöbbletben bízik.
Új mikrobiológiai laboratóriumot adtak át a Mezőföldvíz Kft. paksi
szennyvíztisztító telepén, a víz világnapja alkalmából tartott ünnepség
keretében. Az előírt víz- és szennyvízrendszerek ellenőrző vizsgálatait
végzik el a laboratóriumban, valamint külső megbízásokra is dolgoznak,
amelyek leginkább fürdőüzemeltetőktől, egyéb vállalkozásoktól,
magánszemélyektől érkeznek, ez növeli a cég bevételeit. A külső
munkák aránya egyébknt a vízminták számát tekintve eléri a teljes
mintaszám 45%-át. A Mezőföldvíz Kft. kommunikációs és szervezési
vezetőjét Hanol Jánost kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Ismét elromlik az idő, jpggal bosszankodik, hogy
pont hétvégére. Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak elszórtan
lesz eső. Az élénk ÉK-i széllel hűvösebb levegő érkezik, így érdemes
rétegesen öltözni. Szekszárdon 16 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

