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2013. július 24-én szerdán 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális
híreit Török Mónikától hallják, köszöntöm Önöket!
Országosan II. fokozatú hőségriasztást rendeltek el
A kormányablakokban is fogadják a parlagfűvel kapcsolatos
bejelentéseket
Kevesebb, de jó minőségű méz várható idén
Jönnek a részletek.
Országosan II. fokozatú hőségriasztást rendeltek el
Dr. Paller Judit országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai
Szolgálattól kapott előrejelzések alapján 2013. július 24-én 00.00 órától
2013. július 26-án 24.00 óráig az ország egész területére a Hőségriasztás
II. fokozatát rendelte el.
A hőségriasztásról a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve tájékoztatatta Tolna megye valamennyi aktív
fekvőbeteg ellátást nyújtó intézetét és az Országos Mentőszolgálatot. Az
egészségügyi ellátórendszer többi résztvevője a Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézetein keresztül kapott tájékoztatást - tudtuk meg a
megyei kormányhivataltól.
/Tombol a nyár és a kánikula, így országosa II. fokozatú hőségriasztást
rendeltek el. Az ehhez kapcsolódó tudnivalókról dr. Németh Lídia
főorvosasszony, Tolna megyei tisztifőorvos tájékoztatta a Rádió Antrittot. INTERJÚ!!!
A kormányablakokban is fogadják a parlagfűvel kapcsolatos
bejelentéseket
A parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentéseket ingyenesen hívható
számon fogadják a szekszárdi kormányablak munkatársai, munkanapokon
8.00 és 20.00 óra között.
Az ingyenesen hívható zöldszám: 06-80/205-405
A hatályos jogszabályok alapján a földhasználó (ennek hiányában a
tulajdonos) köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az

állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű
ellenőrzése július 1-től indul, földhivatali felderítéssel.
Bel- és külterületen egyaránt meg kell akadályozni az allergén növény
virágzását. A parlagfű több évig, évtizedig csírázóképes állapotban marad,
ezért fontos annak irtása. Az ügyfelet jogszabály szerint nem kell
előzetesen értesíteni sem a helyszíni szemléről, sem a közérdekű
védekezés elrendeléséről. Növényvédelmi bírságot minden olyan esetben
ki kell szabni, ahol a földhivatal jegyzőkönyve szerint július 1-jét követően
virágbimbós vagy virágzó parlagfű található - tájékoztatott szintén a Tolna
Megyei Kormányhivatal.
Kevesebb méz várható idén
Gyengén indult az idei év a méhészek szempontjából. A szokásosnál
hidegebb és csapadékosabb tavasz miatt kevesebb méz várható, ami az
árakat is befojásolja. Ennek kapcsán hallják Tajti Zoltánt, a Tolna Megyei
Méhész Egyesület elnöke. - INTERJÚ!!!
Egy rövidebb úttal szeretnék összekötni Gerjent Pakssal
Gerjent Pakssal összekötő út terveinek elkészítésére nyújt be egyedi
pályázatot a gerjeni önkormányzat a paksi atomerőmű Jövőnk Energiája
Területfejlesztési Alapítványához.
A dokumentáció költségeinek pontos összegét még nem ismerik, azt 15-20
millió forintra becsülik - tájékoztatta a Tolnai Népújságot a falu
polgármestere. Máté Dénes kifejtette: ez a szakasz, amelyiken közvetlenül
el lehet jutni Paksra, 9,4 kilométeres, azaz fele olyan hosszú, mint a
jelenlegi.
Ez a lépés szorosan összefügg a paksi atomerőmű tervezett bővítésével, a
leendő dolgozók fogadására szeretnének felkészülni, illetve megteremteni
annak lehetőségét, hogy a gerjeniek könnyebben járjanak munkába. Miután
a községet kompjárat köti össze az Alfölddel, az ott élők lehetőségei is
bővülhetnek ezen a téren, mondta Máté Dénes.
Hozzáfűzte: egyéb tekintetben, például a hulladékgazdálkodási rendszer
működtetésében is kötődnek Pakshoz. Ha elkészülne a rövidebb út,
olcsóbban és kevésbé környezetszennyező módon szállíthatnák a
hulladékot.
A képviselő testület hétfői ülésén az említett pályázat benyújtásán túl
foglalkozott az óvodavezetői pályázattal is. Mivel érvényes pályázat nem

érkezett, a jelenlegi vezetőt bízta meg egy évre az intézmény vezetésével
azzal, hogy később újra meghirdeti az állást.
A testület arról is határozott, hogy ismét kölcsönöz pénzt a Gerjeni Fiatalok
Egyesületének, hogy a Leader pályázatban elnyert színpad-bővítést
előfinanszírozhassa. A civil szervezetnek 700 ezer forintot juttatnak, amely
a pályázati támogatásból fizeti azt vissza.
Szabadidőparkot és játszóteret alakítanak ki Attalán
Szabadidőparkot és játszóteret alakítanak ki Attala központjában.
Gelencsér István, a falu polgármestere a megyei napilapnak elmondta: két,
üresen álló ingatlant vásárolt meg az önkormányzat, amelyeket már
elbontottak, ugyanis ezek helyén létesítik a parkot. A beruházáshoz 9,3
millió Ft-ot nyert el a település, amelyhez 3-4 milliót tesznek hozzá.
A MÁV-START Zrt. ötven százalékos alkalmi menettérti kedvezményt
biztosít bármely belföldi állomásáról Pécsre, a július 24-28. között
megrendezésre kerülő HungaRio Katolikus Ifjúsági Napokra utazóknak.derül ki a Máv-Start Zrt. közleményéből.
A HungaRio Katolikus Ifjúsági Napokon a délelőtti katekézisek és
szentmisék után a magyar kultúrához, a vendéglátó Pécs kulturális
értékeihez kapcsolódó programokkal, táncházakkal, koncertekkel és
műhelyekkel várják a közönséget.
A rendezvényre készülődő utasok a MÁV-START bármely jegypénztárában
meg tudják vásárolni a kedvezményes, alkalmi menettérti vasúti
menetjegyeiket. A kedvezmény igénybe vételéhez az utasoknak a
menetjegyeiket a helyszínen le kell bélyegeztetni, és a vonaton a
jegyvizsgáló kérésére be kell mutatni.
A bélyegzés a pécsi vasútállomáson vagy a találkozó belvárosi információs
pontjánál, július 24-e és 28-a között kérhető.
A kedvezményes árú, alkalmi menettérti jeggyel az utazás a rendezvényt
megelőző napon, július 23-án kezdhető meg és a visszautazást legkésőbb
a rendezvény utolsó napját követő napon, július 29-én kell befejezni.

Sorozat-elkövetőt fogtak a rendőrök
Három alkalommal is betört egy férfi egy 13 éve üresen álló irodaház
épületébe Szekszárd külterületén. A 21 éves férfi a június elejétől július
elejéig terjedő időszakban több mint 100 mosdókagylót tört össze, és elvitte
a rézből készült csaptelepeket, szifonokat, valamint 75 méter alumínium
párkányt is. A rendőrök a széleskörű adatgyűjtésnek köszönhetően a
bejelentéstől számított rövid időn belül elfogták a tettest. A Sárpilisen élő
férfit folytatólagosan dolog elleni erőszakkal nagyobb értékre elkövetett
lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt állították elő a Szekszárdi
Rendőrkapitányságra - tájékoztatott Molnár Ágnes, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője.
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet.

