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2013. március 9-én szombaton a regionális híreket Török Mónikától
hallják.
Penészgomba mérgezett meg több ezer liter tejet
A hét eleje óta naponta több tízezer liter tejet kénytelenek megsemmisíteni
Tolna megyei kistermelők, mert a tejben a megengedettnél magasabb
aflatoxinszint miatt a feldolgozó nem veszi át - írta a Tolnai Népújság.
A helyi napilap cikke szerint csak Bogyiszló környékén napi hétezer liter
tejet kell megsemmisíteni. Az aflatoxinos tejet nem lehet a borjakkal
megitatni, nem szabad kiönteni a szántóföldre, hanem egy Paks melletti
bioüzembe kell szállítani. A szállítás sokba kerül, ráadásul bevételük sincs
a termelőknek. A cikk Hadházy Árpádot, a Tolna Megyei Agrárkamara
elnökét idézi, aki szerint a tavalyi meleg időjárás miatt egyes
takarmányféleségekben
a
megengedett
kilogrammonkénti
0,05
mikrogrammnál nagyobb a penészgomba által termelt méreg, az aflatoxin
mennyisége.
(további idézet a tolnai népújságból"Az érintettek nehezményezik,..")

Felújítás alatt áll a bátai Fekete Gólya Ház.
A fejlesztésekről, amelyek várhatóan március végéig elkészülnek, Viliminé
dr. Kápolnás Máriát, a működtető Bátáért Egyesület elnökét kérdeztük. INTERJÚ!!!

14 diák mérette meg magát a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny
megyei döntőjében
Két kategóriában, összesen 14 diák mérette meg magát a Kazinczy Szép
Magyar Beszéd verseny megyei döntőjében, amelynek a szekszárdi Garay
János Gimnázium adott otthont a napokban.
A Németh Judit, Farkas Beáta, Csötönyi László alkotta zsűri döntése
alapján a gimnazisták mezőnyében Balogh Márton István, az I. Béla
Gimnázium növendéke bizonyult a legjobbnak, őt Pusztai Petra, a

házigazda intézmény növendéke követte a dobogón, míg a harmadik
helyezést a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ifjú tehetsége, Juhász
Judit szerezte meg.
A szakközép- és szakiskolások mezőnyében a Szent László TISZK Vályi
Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény diákjai remekeltek: Nyikos Daniella
végzett az élen, Kovacsics László pedig a második helyet szerezte meg. A
képzeletbeli dobogó harmadik fokára az SZLTISZK Bezerédj István
Szakképző Iskolai Tagintézmény tanulója, Beda Adrienn állhatott fel.
Mint azt Lenczné Vrbovszki Judit, Tolna megyei versenyszervező elmondta,
a kategóriák első és második helyezettjei jutottak tovább az országos
döntőbe, amelyet április 19-21. között rendeznek Győrött, a Kazinczy
Ferenc Gimnáziumban. - teol.hu

Március 22-én lesz a kadarka nemzetközi borverseny
Kiskőrösön tartják idén immár 18. alkalommal március 22-én a kadarka
nemzetközi borversenyt. A megmérettetésre március 19-ig lehet nevezni
fehér, vörös, rozé és siller kadarka borokkal, továbbá házasításokkal.
A kadarka nemzetközi borversenyen a szekszárdi és a bátaszéki
hegyközség tagjai közül azok versenyezhetnek, akiknek az adott
bormintából minimum 3 hektóliterrel, palackos bor esetén minimálisan 500
palackkal legalább rendelkeznek.
A mintagyűjtés március 13-án, szerdán 9 és délután 3 óra között, március
14-én csütörtökön reggel 8 és déli 12 óra között zajlik. A mintákat a
szekszárdi hegyközség épületében lehet leadni. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre a Szent György napi Borünnepen, április 27-én kerül
sor.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági
Főfelügyelősége megyei ellenőrző gyakorlatot szervezett a Bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban.
A gyakorlat végrehajtásában a szekszárdi, mohácsi és véméndi hivatásos
tűzoltók mellett a bátaszéki önkormányzati tűzoltók, valamint a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a mobil labor is részt vettek. A
2012. december 5-én ünnepélyes keretek között átadott Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóban az atomerőművi eredetű kis- és közepes

aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése történik. A megyei
ellenőrző gyakorlat célja többek között ellenőrizni a készenléti állomány
tevékenységét, több egység - egy helyszínen való bevetése által - taktikai
felkészültségét, valamint a helyi szakemberekkel való együttműködés
megszervezését. A feltételezett tűzeset az ideiglenes tárolóépületben a
konténerszállító tehergépjárművön keletkezett rakodás közben. Ezt tetézte,
hogy a daruval szállított kerettel felborították az egymásra rakott szállító
kereteket, amik két főre ráborultak, és ráadásul az irodaépületből is füst
szivárgott. A gyakorlat végén az ellenőrzést végzők megfelelőre értékelték
a gyakorlatot, az esetleges hibákat és a jól végrehajtott feladatokat
átbeszélték a gyakorlat résztvevőivel. - tuzoltoborze.hu

SPORT

A Budapest Honvéd 3-0-s győzelmet aratott Pakson a labdarúgó OTP
Bank Liga 19. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.
Remekül kezdett a Honvéd, két helyzetéből két gólt ért el. A Paks a
folytatásban sem tért magához, a vendégek ellenben egy újabb góllal
eldöntötték a három pont sorsát.
A Honvéd a szünet után már csak annyit adott ki magából, amennyi előnye
megőrzéséhez kellett, a paksiak ezen az estén képtelenek voltak újítani. Az
Újpest otthonában aratott 6-0-s győzelem után a Paks ezúttal gyenge
futballal rukkolt elő, a Honvéd viszont javítani tudott a Videotontól
elszenvedett 4-0-s vereségét követően.- ADTA HÍRÜL AZ MTI

