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Szekszárdi borok is viselhetik az MTA Bora 2013 címet
Még nem késő felvenni az influenza elleni védőoltást
Üléseztek a paksi honatyák
Folyamatosan ellenőriznek a tolna megyei revizorok
Köszöntöm Önöket! A regionális híreket 2013. február 16-án
szombaton Török Mónikától hallják.
Kihirdették a Magyar Tudományos Akadémia borversenyének idei
nyerteseit; az MTA Bora 2013 címet tokaji, villányi, felvidéki, szekszárdi és
alföldi borok viselhetik.
Ez a negyedik alkalom, hogy az MTA meghirdette saját borversenyét,
melynek keretében – részben saját rendezvényeihez – kiválasztja az MTA
borát, mondta el a csütörtöki eredményhirdetésen Pálinkás József, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
A középkategóriás vörösborok legjobbjának a szekszárdi Tüske Pince
2009-es Merlot 5BB-jét ítélte a zsűri, másodikként a pincészet 2009-es
Cabernet Franc-ja, harmadikként a 2011-es Figula III cuvée, negyedikként
az Eszterbauer Borászat 2011-es Nagyapám Szekszárdi Kadarkája, míg
ötödikként a 2011-es Teleki Villányi Cabernet Sauvignon végzett.
Alföldi sikert hozott a rosék versengése a Koch Borászat Hajós-Bajai
Kékrankos Roséjának elsőségével, a további helyezéseket - szintén mind a
2012-es évjáratból - a Baron von Twickel Chateau Kajmád Roséja, a Vin
Art Villányi Cabernet Sauvignon-kékfrankos roséja, a Tüske Pince roséja,
illetve az Egri Korona Borház roséja érte el. - adta hírül az MTI
A magyar borászok megérdemlik, hogy eredményeiket az MTA is hirdesse
rendezvényein, melyeken a Budapestre érkezett kutatókat az MTA boraival
is megkínálják, és ezekről a tételekről a vendégek rendszerint
elragadtatással nyilatkoznak – fogalmazott az elnök. „Noha az akadémia
tagjai között is vannak borszakértők, természetesen minden évben
hivatásos zsűrit kérünk fel" - jegyezte meg az MTA elnöke, aki
borkedvelőként maga is figyelemmel kísérte a verseny alakulását.
Niszkács Miklós, a Magyar Bor Akadémia elnöke, a bíráló bizottság tagja

értékelése szerint az összkép nagyon jó volt, bár kategóriánként eltérő. A
versenyre 57 pincészettől 151 bor érkezett. A mezőnyre – ahogy az egész
magyar borászatra – jellemző volt a túlzott fahasználat, nemcsak a vörös-,
hanem a fehérboroknál is – tért ki Niszkács Miklós az értékelése szerint túl
erős fahordós jegyekre. Szerinte ki kell emelni az édes kategória mezőnyét,
mert ez a borsor bármilyen nemzetközi versenyen megállná a helyét.
Az influenza vírus egész szervezetünket kikészítheti, és még nem vagyunk
túl a járványon. Megelőzősére immunrendszerünk erősítése mellett a
védőoltás lehet segítségünkre. Arról, hogy Tolna Megyében eddig mennyi
vakcinát adtak be dr. Vidáné dr. Szűcs Mária a Tolna Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének a Járványügyi
osztályvezetője nyilatkozott a Rádió Antrittnak:
Üléseztek a paksi honatyák
A
képviselőtestület
felülvizsgálta vagyongazdálkodási rendeletét,
módosította a hivatal szervezeti és működési szabályzatát és a védett
épületek felújításának támogatásáról szóló szabályozását, döntött a
közterület-felügyelet létrehozásáról és egy újabb európai uniós pályázaton
való részvételről. Ez utóbbinak köszönhetően, ha sikeresen zárul,
napelemek kerülhetnek több mint tíz önkormányzati intézmény épületére. A
város költségvetésének első fordulós tárgyalása is napirenden szerepelt. –
Bár jelentősen módosul a bevételi és a kiadási oldal is, idén is
egyensúlyban lesz a költségvetés és mintegy másfél milliárd forint
fejlesztésre fordítható összeggel számolunk – tájékoztatott Hajdú János
polgármester.
Kistérségi társulási ülés
Gazdasági kérdésekről tárgyaltak a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén. A
társulás működteti a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központot, mely
összesen 13 településen nyújt családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatást,
foglalkozik továbbá szociális étkeztetéssel, házi segítségnyújtással és
idősek nappali ellátásával. A költségvetés volt a legfontosabb napirendi
pont, szó esett a társulás és az önkormányzat, valamint az
alapszolgáltatási központ és a polgármesteri hivatal együttműködéséről.

Testépítő revizorok
A Tolna megyei revizorok is folyamatosan ellenőrzik a szolgáltató
szektorban dolgozó vállalkozásokat, amelyek között szép számmal
akadnak olyanok is, akik nem tartják be a vonatkozó szabályokat. Az
ellenőrök eljutnak olyan helyekre is, amelyek talán nincsenek annyira szem
előtt, de felkeltik a munkatársak figyelmét. Így jutottak el a revizorok a
sportszolgáltatást nyújtó vállalkozáshoz is. Az ellenőrzés eredménye
valószínűleg leizzasztja majd a konditerem üzemeltetőjét. A szekszárdi
revizorok vállalkozó kedvükről korábban is tanúbizonyságot tettek, amikor
az erősebbik nem képviselőjeként zumba-órán vettek részt. Az
adóellenőrök ezúttal férfiasabb sportág felé fordultak, és egy edzőterem
felé vették az irányt. A nem éppen testépítő külsejű revizorok internetes
hirdetés alapján találtak rá Pakson egy családi ház tetőterében működő
konditeremre, ahová belépve rögtön több kigyúrt, éppen tekintélyes
súlyokat emelgető férfival találkoztak. Az egyik revizor a terem túlsó
végében található pénztárnál két napijegyet vásárolt, amelyről azonban
nyugtát nem kapott, majd ezt követően az öltözőbe lépett, ahol néhányan
éppen kondizásra készülődtek. A revizor ugyan sporttáskával érkezett a
hitelesség miatt, de táskájában sportfelszerelés helyett jegyzőkönyvek
voltak, ezért öltözés helyett inkább szóba elegyedett a „sporttársakkal”, akik
furcsán méregették az újoncot. Az adóellenőr végül társával együtt felfedte
kilétét, és közölték az ellenőrzés tényét. A revizorok alkalmas, egyéb
eszköz híján a fekve nyomó padon írták meg a jegyzőkönyvet, melynek
során többen mosolyogva megjegyzést tettek, miszerint: „vigyázzanak a
súlyokkal, nehogy megsérüljenek!” Az adóellenőrök távozásakor a kijárati
ajtóhoz közeledve a kondizó férfiak még azt is megjegyezték, hogy igen
rövidre sikeredett a két ellenőr sportolása. A nyugtaadást elmulasztó
vállalkozó meglehetősen „izmos” mulasztási bírságra számíthat, az
adóellenőrök pedig a tavasz közeledtével újabb sportágban próbálják ki
magukat.

