07.31 – csütörtök 15.00
Sokat rontott a kalászosok minőségén a sok csapadék
Nem használhatják a bonyhádi hidat a teherautók
Kezdődik a Bukovinai találkozások Bonyhádon
Javul az idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. július 31-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Nem tesz jót az aratásnak a sok eső. A napok óta tartó csapadékos
időjárás az ország több részében is negatívan befolyásolja a búzatermés
mennyiségét, és minőségét egyaránt. A korábban prognosztizált 5 millió
tonna annak ellenére nem teljesíthető, hogy az idén sok helyen két héttel
korábban elkezdték a betakarítást. A több mint egy hete tartó esős idő
miatt naponta csak pár órát tudnak dolgozni a gazdák. Sokan az
ítéletidőben sem állnak le a munkával, pedig a nagy mennyiségű nedves
búza szárítása is gyakran problémát okoz. Szakemberek szerint Tolna
megyében sem túl jó a helyzet: az adatok szerint a térségben az
esőzések miatt a búza fehérje- és sikértartalma is csökkent, és az
úgynevezett esésszáma is romlott. A jó minőségűnek számító étkezési
búza aránya egy átlagos évben 60-70 százalék körül van, idén azonban
ez az arány jóval kisebb lesz. (vg.hu)
Augusztus elsejétől nem hajthatnak át tehergépjárművek a bonyhádi
Nepomuki Szent János hídon. A döntést a Magyar Közút Nonprofit Zrt
hozta, az átkelő műszaki állapotára hivatkozva. A hídtól elterelt
nehézgépjárművek díjmentesen kerülhetnek a korlátozás idején a 6-os
számú főúton. A felújítás előkészítő munkái már zajlanak, a tervek
szerint jövőre elindulhat a kivitelezés is. A részletekről Pécsi Norbert
Sándor, a cég kommunikációs osztályvezetője számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a rádió Antritt Regionális híreit hallja. További információink.
Pénteken kezdődik a 25. Bukovinai találkozások című program. A
bonyhádi rendezvényen ezúttal 8 ország hagyományőrző egyesületei
vesznek részt. A háromnapos fesztiválra 11 határon túli folklórcsoport
mintegy háromszáz tagja érkezik. A fesztivál hagyományosan látványos
programja lesz szombaton a néptánc együttesek menettánca a
városközpontban, majd fellépése a Széchenyi téren felállítandó

szabadtéri színpadon; vasárnap székelyek lakta falvakban és
Dombóváron lépnek fel a külföldi együttesek. A Bukovinai
Találkozásokat, amelyen a Bukovinából elszármazott népcsoportok
hagyományőrzői vesznek részt, 1990 óta évente rendezik meg öt ország
öt városában, ezúttal Bonyhád a vendéglátó. (hirado.hu)
Szombaton rendezik meg 20. alkalommal a tolnai Német Nemzetiségi
Napot. A rendezvénnyel természetesen a nemzetiség hagyományait
szeretnék ápolni, azokat át szeretnék adni a fiataloknak, és nem utolsó
sorban a város közösségét is építik ezzel. A programról Hoós Ernő,
Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke mesél. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Közelit a hétvége, és szerencsére ezzel együtt a
szebb idő is. A hét utolsó munkanapján többet süt a nap, és kevesebb
lesz a felhő, bár lehet még zuhé, amikor a szél is megerősödik. Egy jó
dolog van az elmúlt napok nagy esőiben, az, hogy kitisztult a levegő, így
kevesebb benne a pollen is. Bár az is igaz, hogy a párás időben viszont
visszaromlik a helyzet, mert a felfelé szálló nedvesség ismét a levegőbe
emelheti az allergén anyagokat. Faddon a reggeli 17 fok után 30 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

