08.19 – kedd 15.00
Szoros lehet a verseny a polgármesteri székért Szekszárdon
Jó lesz a napraforgó termés
Címert kapott Kéty
Csapadékos lesz az ünnep

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. augusztus 19-én,
kedden 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Jó pár Dunántúli városban megszorongathatja az ellenzék a jelenlegi
Fideszes városvezetést az önkormányzati választásokon. A voksolás
október 12-én lesz. Az origo.hu körképéből kiderül, hogy például
Szekszárdon biztosan nagy küzdelem várható. A két nagy ellenfél közül
az egyik oldalon a jelenlegi alpolgármester Ács Rezső áll, akit a Fidesz
indít - mivel a jelenlegi városvezető Horváth István egyéni országgyűlési
képviselői helye nem összeférhető a polgármesterséggel. Az ellenzék,
egyelőre a DK kivételével felsorakozott a trafikügyet kirobbantó, és ezzel
országos ismertséget szerző Hadházy Ákos mögött. (origo)
Új vízbázist építenek ki Szekszárdnak. Az alapkőletétel pénteken volt,
Bogyiszlón. A 6,5 milliárd forintos beruházást az unió fizeti, így arra a
városnak egy fillért sem kell költenie. A részletekről Ács Rezső
Szekszárd alpolgármestere beszél. - INTERJÚ!!!
Jó termés várható napraforgóból. Tolna megyében ezt a növényt 30 700
hektáron termesztik. Népszerűségének oka, hogy nem kell vele nagyon
sokat dolgozni, és viszonylag magas a felvásárlási ára. Dr. Vörös Géza,
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának
vezetője azt mondta, hogy hektáronként most 3 tonnás termésátlagra
számítanak. A felvásárlók ezer kilónként 87 ezer forintot fizetnek érte.
Bár az is igaz, hogy két éve még 115 ezer forint volt az ár. (teol.hu)
Nem lesz Duna átúszás. A sportesemény elmarad, melyet eredetileg
augusztus 20-ra terveztek. A folyó vízállása ugyanis magas, és a víz is
hideg, valamint az időjárás is kérdéses. Legutóbb 2012-ben rendeztek
Duna-átúszást Pakson a városi ünnepséghez kapcsolódóan. Akkor több
mint háromszázan vállalkoztak rá. Tavaly az esemény napján az erős
szél miatt döntöttek úgy, hogy nem rajtol el a szabadvízi úszóprogram.

Idén pedig előre látható, hogy nem lesznek ideálisak a feltételek.
(teol.hu)
Címert kapott Kéty. A hétvégén, a kitelepítettek ünnepén mutatták be az
alkotást. A megemlékezést, szintén rendhagyó módon a helyi
önkormányzattal együtt Kiss József, Németországban élő gyönki tanár
és a kétyi kitelepített németek leszármazottai szervezték. A rendezvény
a nemzetiségek békés egymás mellett éléséről szólt, így a svábok
mellett a székelyek is aktív közreműködőként vettek részt benne, áll a
teol.hu beszámolójában. (teol.hu)
Egy héttel a II. osztályú verseny után a Tolna Megyei
Horgászegyesületek Szövetsége a hétvégén Bogyiszlón megrendezte az
I. osztályú csapatbajnokságot is. A Holt-Dunán 8 csapat versenyzői
dobták be a horgot vasárnap reggel, mondta el Fotyék János, a
szervezet versenyfelelőse. - INTERJÚ!!!
Nyáron még fontosabb a kézmosás, mint máskor. Ugyanis ilyenkor a
fertőző betegségek sokkal gyorsabban terjednek. dr. Németh Lídia,
Tolna Megye tisztifőorvosa a teol.hu-nak nyilatkozva hívta fel a figyelmet
az ilyenkor legfontosabb megbetegedésekre, és megelőzésükre.
Lényeges, hogy a gyorsan romló ételeket, ha készen vannak, meg kell
enni, vagy gyorsan hűteni kell őket. Lehetőség szerint bevásárolni is
jégakkuval feltöltött hűtőtáskával kell elindulni. Vigyázzon a lég kondival
is, ha túlhűti a lakást, nagyon könnyen megfázhat. A strandokon,
fürdőkben számos kockázat leselkedik a vendégekre. A vízforgatóval
ellátott medence vizének tisztításakor sokféle vegyszert használnak,
ezek az arra érzékenyeknél okozhatnak különböző kellemetlen
tüneteket, például bőrkiszáradást, ekcémát. A gyógymedencébe csak
alapos szappanos fürdés után illik bemenni, az úszómedencék,
pancsolók előtt pedig le kell zuhanyozni. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Előfordulhat, hogy ünneprontó idő lesz szerdán. Ma
még kellemes odakint, sokat süt a nap, és kevés a felhő. Estétől
azonban megváltozik a helyzet, és egy hidegfrontnak köszönhetően
beborulhat az ég. Az előrejelzés szerint pont augusztus 20-án estefelé
jöhetnek a nagy zuhék, amelyek tönkre tehetik a tűzijátékokat. Zombán a
reggeli 17 fok után 31 fok várható holnap.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

