08.01 – péntek 15.00
A szőlő betegségeivel küzdenek a gazdák
Lezárták a Bonyhádi hidat a teherforgalom előtt
Kevesebb a munkanélküli a megyében
Szép idő várható

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. augusztus 1-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egy hónap múlva itt a szüret, a Tolnai borvidékeken a sok napsütésben
reménykednek. Ez az év már eddig is nagyon küzdelmes volt a
szőlészeknek. Az első nagy mennyiségű eső a virágzáskor érkezett, és
azóta is hullámokban jön a nagy mennyiségű csapadék, ez pedig kedvez
a lisztharmat és a peronoszpóra kialakulásának. Ahol jól sikerült a
védekezés, nem lesz gond. A tolnai szőlős gazdák a problémák ellenére
azt mondják: a kilátások nem rosszak, a szőlő szépen fejlődik, tény,
hogy az idén több vegyszert kellett felhasználni, és nagyobb
odafigyeléssel, szakértelemmel kellett permetezni. A gazdák szerint
gondot jelentett az is, hogy bizonyos növényvédelmi szereket – melyek
rendkívül hatásosak a betegséggel szemben – nem lehetett
megvásárolni, mert idő előtt elfogytak, a kereskedők nem rendeltek
belőle eleget. Ők sem számoltak még a nyár elején azzal, hogy ekkora
lisztharmatjárványra kell készülni az idén. Dr. Gabi Géza, a Tolna
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság helyettes
vezetője hozzá tette, a termés mennyiségével azonban nem lesz
probléma. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Nem bírja már a terhelést a Bonyhádi híd. A Nepomuki Szent Jánosról
elnevezett átkelő nagyon régi, így a megnövekedett teherforgalom miatt
fel kell újítani. A szerkezetről most kitiltották a nehézgépjárműveket,
melyek plusz díj fizetése nélkül használhatják a korlátozás ideje alatt a 6os számú főutat. A rendelkezés a hidat is magában foglaló BonyhádTevel-Murga összekötő út valamivel több, mint 300 méteres szakaszán
lesz érvényben az építmény tervezett felújítási munkáinak befejezéséig.
A beruházás előkészítő része már most is tart, a tervek szerint jövőre
elindulhat a kivitelezés is. (teol.hu)

Rekordkísérletre készülnek a 2. Sió Rock Fesztivál szervezői. Az
augusztus 9-ére meghirdetett eseményen szeretnék megdönteni a
leghosszabb, zoknikkal teleaggatott szárítókötél rekordját. A
programokról és a rekordkísérletről Lakos Hermina szervező beszél. INTERJÚ!!!
Most hétvégén lesz Fadd-Domboriban a 30. SporTolna Triatlon
Fesztivál. Ezer versenyzőt várnak. Az esemény ma a hagyományos
toronyfutással kezdődik. Szombaton különböző távokon korosztályos
országos bajnoki címekért küzdenek versenyzők. Hagyomány, hogy
számos amatőr is vállalja a nem könnyű erőpróbát, közöttük nem egy
olyan sportbarát, aki először kísérli meg teljesíteni a távot. A délelőtt
folyamán több mint ötszáz tizenéves áll rajthoz. Az újonc-, gyermek-,
serdülő-, ifjúsági- és juniorkorúak versengésében a fiatalok
bizonyíthatják állóképességüket tudósít a Teol.hu. (teol.hu)
Harminchat csapat több mint száz mérkőzésen küzdött meg a döntőbe
való továbbjutásért a napokban a 19. Tűzkakas Országos Tűzoltó
Strandfoci Bajnokság selejtezőjén. A viadal azonban ezen a hétvégén is
folytatódik Pakson, ahol a legjobb 24 csapat küzd meg a dobogós
helyekért. A részletekről Boros Brigitta, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője számol be. - INTERJÚ!!!
Kevesebb a munkanélküli a megyében. Júniusban 10.232 álláskereső
szerepelt a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
nyilvántartásában, ez 2.187 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál. A
munkanélküliségi ráta Dombóváron 16 százalékos, Tamásiban 13,4,
ugyanakkor Szekszárd, Bonyhád és Paks térségében 10 % alatt marad.
Ez utóbbi adat az országos átlag alatt van. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Nem lesz felhőtlen a hétvége, de ez nem jelenti azt,
hogy rossz idő lenne. Sokat süt majd a nap is, de azért fel kell készülni a
hirtelen érkező nyári záporokra is. A hőmérsékletek magasak lesznek, és
stabilan 30 fok fölött várható a csúcs. Szekszárdon 32-33 fokot mérhet
szombaton és vasárnap, a reggelek 19-20 fok körül alakulnak majd.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

