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Csökken a vinasz szennyezés az érintett folyószakaszokon
Veszettség ellen vakcinázzák a rókákat Szekszárd térségében
Helyreállították a kakasdi borókást
Kellemes napot kívánok! 2013. október 3-án, csütörtökön 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:

Csökken a vinasz szennyezés az érintett folyószakaszokon
A Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága október 2án elrendelte a haltetemek eltávolítását és megsemmisítését a Kapos folyó
teljes Tolna megyei szakaszán és a Sió csatornának a Dunától a Kapos
folyó torkolatáig, illetve torkolattól folyás iránnyal szemben haladva további
2 km-ig terjedő szakaszán a kialakult halpusztulás miatt. A végrehajtásról a
halgazdálkodásra jogosult szervezet köteles intézkedni, a saját
halgazdálkodási kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen. A
Földmûvelésügyi Igazgatóság ugyanakkor nyomatékosan felhívja a
lakosság figyelmét arra, hogy a haltetemek, illetve a bódult halak emberi
fogyasztásra nem alkalmasak, ezért arra kérnek mindenkit, hogy ne
egyenek belõle, mert ez járványügyi veszélyeket rejtmagában. - olvasható
Tóth Ferenc kormánymegbízott sajtóközleményében.
A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint, az október 1jén még 25 km hosszú szennyezési csóva a Balatonból eresztett víznek és
a csapadéknak köszönhetõen immár 5-6 km-esre csökken. A szennyezési
hullám már elérte a Dunát, amelynek következtében a Sió tisztulni kezdett.
A haltetemek kiemelése még folyik, de számuk már minimálisra csökkent. A
Dunában a szennyezés már semmilyen problémát nem okoz majd.
A vizsgálatok igazolták, hogy a vízben oldott oxigén mennyiségének
jelentős csökkenése okozhatta a tömeges halpusztulást, az ügyben a
környezetben okozott kár miatt feljelentést tett a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. A Tolna
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága általános halfogási
tilalmat rendelt el a Kapos folyó teljes Tolna megyei szakaszán, valamint a
Sió csatornának Kapos folyó torkolatától a Dunáig terjedő szakaszán, illetve

a Sió-csatornának a Kapos folyó torkolatától felfelé haladó, 2 km-ig terjedő
szakaszán.
Veszettség ellen vakcinázzák a rókákat Szekszárd térségében
A veszettség ellen vakcinázzák a rókákat Szekszárd térségében október 5e és 7-e között, arról hogy ez miért szükséges, és pontosan mire kell
figyelnünk Varga András, a szekszárdi Polgármesteri Hivatal, Város
Igazgatási és Rendészeti osztályának vezetője beszélt a Rádió Antrittnak. INTERJÚ!!!

Ahol tud segít a tolnai Családsegítő Központ
A tanévkezdés előtt elsősorban írószereket, taneszközöket gyűjtött, és
jutatott el a szociálisan hátrányos helyzetűeknek a tolnai Családsegítő
Központ. Várhatóan most többeknek kályhára lesz szüksége. A központ
tárolni ugyan nem tudja ezeket, de segít abban, hogy ezek az eszközök,
illetve mosógépek, bútorok, játékok, ruhák a felajánlóktól eljussanak a
rászorulókhoz. - olvasható a Tolnai Népújságban

Helyreállították a kakasdi borókást
Helyreállították a Tolna megyei Kakasd mellett fekvő borókást, a számos
védett növénynek otthont adó területről agresszíven terjedő és inváziós
fajok példányait irtották ki. - írja az MTI.
A
közelmúltban
befejeződött,
mintegy
féléves
munka
során
közfoglalkoztatottak segítségével bálványfát, galagonyát, somot, kökényt
vágtak ki a Natura 2000-hálózathoz tartozó hathektáros területen - mondta
Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP)őrszolgálat-vezetője az
MTI-nek.
A borókásban az 1980-as évek közepén hagytak fel a legeltetéssel, így
terjedhettek el a cserjék, amelyek a védett növényeket leárnyékolták, a
borókát pedig akadályozták a terjeszkedésben. A nemzeti park 2003-ban
már elkezdett egy élőhely-rekonstrukciós programot, és egy hektárnyi
részen helyreállította a korábbi állapotot; most a fennmaradó területen
irtották ki a cserjéket, meghagyva molyhos tölgyet, virágos kőrist és mezei
szilfákat.
A védett növények között a tavaszi hérics a legjelentősebb, de megtalálható
a borókásban az árlevelű len, az epergyöngyike és a nagyezerjófű is.

Jelentős a rovarvilág, számos lepkefaj mellett kiemelkedik a fokozottan
védett magyar tarsza nevű szöcskefaj - jegyezte meg Varga Zsolt.
A Kakasdtól mintegy másfél kilométerre fekvő borókás látványos természeti
terület, katlanszerű mélyedésben helyezkedik el, vízmosások 4-5 méter
mély árkai teszik nehezen járhatóvá.
A területet meredek domboldalak határolják, talán ezért sem fedezték fel
eddig a természetjárók - mondta a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa.
A belügyminiszterhez fordul a járási központ
Már az április 29-i ülésen döntés született arról, hogy a tolnai képviselőtestület kezdeményezze egy tolnai székhelyű rendőrkapitányság
létrehozását a belügyminiszternél. - írja a teol.hu
Dr. Sümegi Zoltán polgármester a legutóbbi ülésen kezdeményezte, hogy a
felterjesztést előzetes véleményezésre küldjék el a járás másik három
települési önkormányzata számára is azzal a kéréssel, hogy amennyiben
egyetértenek az elképzeléssel, hozzanak a tolnaihoz hasonló
határozatokat.
Ezeket aztán a tolnaival együtt továbbítanák a szekszárdi
rendőrkapitánynak, aki azt véleményével együtt felterjeszti a megyei
rendőr-főkapitánynak, majd ő az országos rendőr-főkapitánynak.
A határozatok és szakvélemények ezek után kerülnének a miniszterhez. Dr.
Sümegi Zoltán arra is javaslatot tett, hogy mindenről tájékoztassák Tóth
Ferenc megyei kormánymegbízottat, és kérjék a támogatását is.

Már készülnek Pakson az Iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjára
Az október az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja. A Paksi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola gyermekkönyvtára ebből az alkalomból több
programot is kínál a tanulóknak. Rajzpályázatot hirdetnek, melynek témája
az olvasás, a könyv népszerűsítése. A könyvtárban való irodalmi
kalandozásra buzdítják a gyerekeket, és arra, hogy a nekik tetsző
olvasmányokat másoknak is ajánlják. Szerveznek két versmondó délutánt
is: október 15-én 14 órai kezdettel a száz éve született Weöres Sándorra
emlékeznek – 2-3. osztályos kisdiákok idéznek a költő verseiből –, október
17-én 14 órától pedig Gyulai István és Halász-Tisza Veronika tart versesénekes műsort, Tündéri dallamok címmel. - tájékoztatott Wessely Gábor a
Paksi Polgármesteri Hivatal sajtóreferense.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

