07.17 – csütörtök 15.00
Ellenőrzik aratás közben a gazdákat
Új rendőrök Tolnában
Országos véradó nap, Tolnai állomással
Nagy a meleg
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. július 17-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Csak lassan halad az aratás Tolna megyében. Bár térségünkben várható
az országban a legjobb termés, de a gyakori esőzések akadályozzák a
munkát. Közben a gazdák arról számolnak be, hogy sorozatosan
ellenőrzi őket a hatóság. Tűzvédelmi szempontból mérik fel a
felkészültségüket. Megvizsgálják a szakemberek az aratásban résztvevő
erőgépeket, traktort, pótkocsit, kombájnt, megnézik van-e a helyszínen
tűzoltó-készülék, és annak milyen az állapota. Jobbára azoknál jártak,
akik nem jelentették be előre az aratás előtti gépszemlét. A tűzoltóknak
egyébként évente több száz olyan tüzet kell elfojtaniuk, melyeket a
mezőgazdasági gépek okoznak. (teol.hu)
Új rendőröket kapott Tolna megye. 8 tiszt és egy tiszthelyettes kezdte
meg szolgálatát a hónap elején. Többségük a Szekszárdi
Rendőrkapitányságra került, két ember Dombóváron, 2 fő Tamásiban,
míg egy egyenruhás Bonyhádon dolgozik. A fiatalok mindegyike a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán végzett.
Egy-egy rendőr Bács-Kiskun egy pedig Baranya megyéből érkezett, a
többiek Tolna megyeiek. (teol.hu)
Megint Országos Véradó nap lesz. Pénteken a Tesco 22 üzletében
várják azokat, akik segítenének másokon. Tolna megyében Bonyhádon
lesz ilyen lehetőség. A véradáshoz személyi igazolvány, lakcím- és
eredeti TAJ-kártya szükséges. Aki egyébként rászánja magát, az már
most tudhatja, hogy a véréből előállított készítmények segítségével 3
emberen tud segíteni. A nyári szezonban mindig nehezebben szerzik be
az egészségügyi intézmények a vérkészítményeket, mert sok véradó
van szabadságon, és ráadásul több is ilyenkor a baleset. (kemma.hu)
Idén is a közösségteremtés és a találkozás jegyében szerveződnek a
Kismányoki Falunapok, áll a teol.hu beszámolójában. Pénteken kezdődik

az eseménysorozat, méghozzá habpartyval, de lesz kutyás bemutató,
célba dobás, airsoft bemutató, a vacsora után koncert és éjszakai
bátorságpróba is. A kiváló programnak ígérkező falunap utcabállal zárul.
A hangos meghívót Szabó Béláné a Kismányokért Egyesület elnöke adja
át. - INTERJÚ!!!
Ön a rádió Antritt regionális híreit hallja! További információink!
Most tatabányai nagycsaládosokat láttak vendégül a Paksi
atomerőműben. Sőt még buszt is küldtek a vendégekért. Paksra érkezve
először az Atomenergetikai Múzeumot nézték meg. Itt az erőmű
történelmébe, az atomenergiával foglalkozó tudósok életébe, valamint a
kutatások folyamatába kaptak betekintést, majd a látogató központba
mentek, ahol megnézhették, hogyan működik a valóságban egy ilyen
üzem. (teol.hu)
Holnap kezdődik a 3 napos Dombori Nyári fesztivál, melyet már a 27.
alkalommal rendeznek meg. A hagyományokhoz hűen idén is változatos
programokkal
és koncertekkel csalogatják az érdeklődőket. A
részleteket Wusching Gábor szervező, az Együtt Domboriért Egyesület
elnöke osztja meg Önnel. - INTERJÚ!!!
Még mindig tart a pollen szezon, és a napos, jó idő miatt egyre
erősödnek az allergiások tünetei Tolna megyében is. Elsősorban a
csalánfélék, majd a pázsitfüvek, illetve az útifűfélék virágpora található
meg a levegőben. Egy-egy napon még igen kis mennyiségben jelen volt
a Szekszárdi csapdában az üröm, a kender, a fészekvirágúak, a szelíd
gesztenye, a libatopfélék és a lórom pollenje is. (kormányhivatal)
Végül az időjárásról: Most van az igazi nyár, és állítólag még egy darabig
marad is. Bár előfordulhat eső, vagy zápor, de inkább a napsütés lesz a
jellemző. A fülledt meleg idő miatt sokat izzad ilyenkor mindenki, emiatt
pedig könnyebben kiszáradhat a szervezete. Alapvetően nem
egészséges, ha túl sok sót fogyaszt, de most tehet egy kis kivételt,
valamint szedjen több vitamint, és igyon nagyon sok folyadékot. Napi 3-4
liter ásványvíz is elkélhet. A reggeli 19 fok után Őcsényben 33 fok körül
lesz a maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

