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Új helyen a szekszárdi piac
Még egy nappal meghosszabbították a hőségriasztást
Autizmus fórum lesz pénteken
Szép napot kívánok! 2013. augusztus 8-án csütörtökön 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják,
mondom a részleteket!
Új helyen a szekszárdi piac
Szombaton már új, ideiglenes helyén, a Liszt Ferenc téren fogadja az
árusokat és a vásárlókat is a szekszárdi piac, melynek régi helyszínét
felújítják. Az ezzel kapcsolatos változásokról, tudnivalókról Bálint Zoltán a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója árult el részleteket a
Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!

Még egy nappal meghosszabbították a hőségriasztást
Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai
Szolgálattól kapott előrejelzések alapján és az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakmai javaslatát figyelembe véve a jelenleg
érvényben lévő III. fokú hőségriasztást 2013. augusztus 9-én 24 óráig
meghosszabbította. A hőségriasztás meghosszabbítására a tartósan igen
magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségügyi
kockázatok miatt van szükség.

A hőség sürgeti a szüretet
Tolna megye két borvidékén legkorábban két hét múlva kezdik el szedni a
szőlőt. - írja a teol.hu
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. Az általunk
megkérdezett borászok, szőlőtermelők azt mondták, egy kiló szőlőt
vélhetően száz forint alatt nem lehet idén megvásárolni, a keresettebb
fajtákért pedig akár 120-170 forintot is elkérnek.

Autizmus fórum lesz pénteken
Az Esőmanók Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület
2013. augusztus 9-én, pénteken 10.00 órai kezdettel AOSZ TEA FÓRUM
címmel területi autizmus fórumot rendez. Melyről Egléné Fekete Zsuzsanna
egyedületi elnököt hallják. - INTERJÚ!!!

Az őzek nem ismerik a KRESZ-t
Tucatnyi vadelütés történt az elmúlt három héten Tolna megye közútjain.
Mivel az állatok nem a KRESZ előírásai szerint közlekednek, az ilyen
baleseteket nehéz megelőzni. A fokozott óvatosság mindenesetre segíthet.
- tájékoztatta a Rádió Antrittot Steinbach Zsolt, a Tolna megyei
Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Legalább tizenkét vadon élő állattal ütköztek gépjárművek az elmúlt 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. A
vadbaleseteket nagyon nehéz, olykor lehetetlen elkerülni, mivel az állatok
értelemszerűen nem a KRESZ szabályai szerint közlekednek, és váratlanul
képesek felbukkanni a közlekedő járművek előtt. A sztrádák kivételével az
utak zömét nem védi kerítés, vagy valamilyen riasztó berendezés a
vadaktól. Azokon az erdős, bozótos helyeken, ahol beláthatatlanok az út
menti területek, illetve sötétben, rossz látási viszonyok között tehát inkább

csak a járművezetők elővigyázatossága segíthet elkerülni a baleseteket, a
szerencse mellett. A vadelütések legnagyobb része reggel és szürkületkor,
este történik, amikor a vadak is aktívabbak. Ha van elég idő lefékezni a
járművet, meg kell várni, míg az állat átkel az úton. Számítani kell egymás
után több állat felbukkanására is. Ezzel együtt a legóvatosabb vezetés
mellett is megtörténhet a baj. A féktávolságon belül észlelt vad megjelenése
esetén nemigen lehet mást tenni, mint erőteljesen fékezni és használni a
jármű hangjelzését. Ha megsérül a jármű, megállás után azonnal értesíteni
kell a rendőrséget. A hatósági intézkedés ugyanis az esetleges kárigény
benyújtása miatt is elengedhetetlen.

Új szennyvíztisztító telep lesz Pakson
Újabb nagyberuházás, a szennyvíztisztító telep bővítésének és
fejlesztésének munkálatai értek startvonalhoz a minap: a kivitelezés nyertes
pályázója, a Strabag MML Kft. szerdán írta alá szerződését a paksi
önkormányzattal. Az új szennyvíztisztító telep a régi mellett épül meg
szerződés szerint mintegy 19 hónap alatt, hat hónap próbaidővel együtt. A
beruházás nettó értéke több mint 808 millió forint, megvalósítását az
Európai Unió 85 százalékban támogatja.- adta hírül a Paksi Hirnök.
A Rádió Antritt regionális híreit halloták. Köszönöm a figyelmet.

