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Bevezető
2013. augusztus 11-én vasárnap, 9 óra 7 perckor köszöntöm Hallgatóinkat,
Török Mónika vagyok! Magazinműsorunkban a térség fontos híreit,
érdekességeit szedtük csokorba, olyan közismert, közkedvelt embereket
megszólaltatva, akik egy - egy témában személyesen érdekeltek, így
elsőkézből, hitelesen tudják átadni tapasztalataikat, észrevételeiket. Ma is,
ahogy minden vasárnap 9 órától 11 óráig számítunk figyelmükre itt a 105,1es hullámhosszon. Műsorunkat egy rövid hírösszefoglalóval kezdjük,
melyben megemlítünk számos a héten történt, megyét és térséget érintő
fontos eseményt. Vendégünk a mai napon Mészáros Pál, a Mészáros
Borház tulajdonosa, Fejes József, a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének
elnöke; Kerekes László, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője és
Egléné Fekete Zsuzsanna az Esőmanók Tolna Megyei Autista
Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnöke lesznek.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió életében fontos eseményekről
számoltunk be önöknek, érintetve számos a megyét és térséget érintő
fontos hírt. Reméljük, bennünket hallgatva kellemesen telt ez a két óra.
Várjuk érdeklődésüket, témajavaslataikat! Írják meg, mondják el, miről-kiről
hallanának szívesen! Címünk: 7100-Szekszárd, Wesselényi utca 16., a
444-444-en hívhatnak bennünket, sms-boxunk száma: 0630/900-44-44, az
elektronikus leveleket pedig a szerk@radioantritt.hu-ra küldhetik. Köszönjük
vendégeinknek, Mészáros Pálnak, a Mészáros Borház tulajdonosának,
Fejes Józsefnek, a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének elnökének;
Kerekes Lászlónak, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének és
Egléné Fekete Zsuzsannának az Esőmanók Tolna Megyei Autista
Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnökének, hogy elfogadták
meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink figyelmét. Magazinműsorunkkal
legközelebb jövő vasárnap 9 órától jelentkezünk. Magazinműsorunk a
Médiatanács támogatásával készült.
Heti hírösszefoglaló:
Szombaton már új, ideiglenes helyén, a Liszt Ferenc téren fogadta az

árusokat és a vásárlókat is a szekszárdi piac. Az asztalok nagy részét
sikerült átköltöztetni, de az autóból árusítás feltételei nem adottak, így erre
itt nincs lehetőség.- tájékoztatta a Rádió Antrittot Bálint Zoltán a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója.
A 60 ezredik vendéget köszöntötte a Szekszárdi Fürdőben Horváth István
polgármester csütörtök délelőtt. Vas Friderika Bajáról érkezett párjával,
kislányukkal, húgával és unokatestvérekkel. A szerencsés vendég egy 15
ezer forintos fürdőutalvány mellett pólót, hűtőtáskát és a Vízmű Kft.
ajándékait vehette át Horváth Istvántól, aki elmondta: a szekszárdi strand
népszerűségét jelzi, hogy a vendégszám már most meghaladja a tavaly
teljes szezonban regisztráltat.
Tolna megye két borvidékén legkorábban két hét múlva kezdik el szedni a
szőlőt.
A korai szüret egyik oka a tartós meleg, a termelők attól tartanak, hogy a
savtartalom tovább csökken a szőlőkből. A cukortartalom megfelelő, így
nincs miért halogatni a munkát. Egyébként az augusztus eleji szüretre már
volt példa korábban is.
A szekszárdi és a völgységi borvidéken is már a szüretre készülődnek a
termelők, legkorábban, vélhetően két hét múlva, a rizlingszilvánit szedik
majd a termelők, ezt követi szeptember első napjaiban az oportó, majd az
időjárástól függően a zweigelt, olaszrizling, kékfrankos. Egy kiló szőlőt
vélhetően száz forint alatt nem lehet idén megvásárolni, a keresettebb
fajtákért pedig akár 120-170 forintot is elkérnek.
Legalább tizenkét vadon élő állattal ütköztek gépjárművek az elmúlt bő
három hétben Tolna megye közútjain. A leggyakrabban őzek ugrottak ki
hirtelen az útra, de az elütött állatok között volt dám- és gímszarvas, nyúl és
fácán is. Jellemzően személyautók voltak részesei a vadbaleseteknek.
Mindegyik alkalommal keletkezett kisebb, illetve jelentősebb anyagi kár a
járművekben. Személyi sérülés csak egy esetben történt, amikor egy motor
ütközött egy őzzel, akkor azonban a jármű mindkét utasa súlyosan
megsérült. Az állatok három kivétellel a helyszínen elpusztultak.
Pénteken Horváth István Szekszárd polgármestere ünnepélyes keretek
között átadta az elkészült 5. hulladékudvart a megyeszékhelyen. Az Alisca
Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti az újat is, mely a
társaság telephelye mellett található és 3483 négyzetméteres alapterületű.
Ezen hulladékudvarba a háztartásokban keletkező szinte valamennyi típusú

hulladékot várják az üzemeltetők. A létesítményt a Dél-Balaton Sió-völgye
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében épült meg.
Augusztus 3-a óta akadozott a vízellátás Dunaszentgyörgyön. A 2600
lakosú községben egy ivóvízkút működött, amely a hőségben nem tudott
megfelelő mennyiségű vizet biztosítani egy szivattyú elektromos hibája
miatt. A település tartalékkútjának egyelőre nincs vízjogi működési
engedélye. Egy másik, korábban leállított kút pedig tisztításra szorul.
Dunaszentgyörgyön csütörtökre állt helyre az ivóvíz-szolgáltatás. Jelenleg
megfelelő az ivóvízhálózatban a víznyomás.

