07.17 – péntek 15.00
Ha nagyon csípnek a szúnyogok, jelezze az önkormányzatnál
Sokat várnak a szezontól a Tolnai dinnye termesztők
Új stéget adtak át Pakson
Meleg van, és marad is
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 17-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Folytatódik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi
szúnyoggyérítési programja. A napokban földi kémiai eljárással végeztek
irtást Szekszárd és Tolna térségében – tájékoztatott Boros Brigitta
megyei szóvivő. Hozzátette: az önkormányzatok a központi program
mellett önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést, de a BM OKF felé is
jelezhetik, ha a településen komoly problémát jelentenek a szúnyogok. A
bejelentést a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyfélszolgálati
elérhetőségein tehetik meg. A beérkezett igényeket a szakértők
megvizsgálják, és ha a csípések száma azt indokolja, a település és
környéke bekerül a programba. A döntést követően szerzik be a
szükséges engedélyeket, így az Országos Tisztiorvosi Hivatalét is. Az
önkormányzatokat és a méhészeket csak aztán értesítik a gyérítésről, ha
ez megvan. Emiatt azonban egy hetet is igénybe vehet, mire az adott
települést beveszik a programba. (teol.hu)
Most jött el a dinnyetermesztők szezonja. Térségünkben Paks, Szedres,
Jánosmajor, Tengelic és Dunaföldvár határában hagyomány a dinnye
termesztése. A Tolna megyei termelőktől kilónként 70 és 100 forint
között veszik át a felvásárlók a gyümölcsöt – írja a teol.hu. Nemcsak
belföldön keresett a hazánkban termesztett görögdinnye, hanem a
környező országok nagykereskedői is folyamatosan érkeznek. A német
piacnak például speciális feltételei vannak, náluk dobozokba kell a
gyümölcsöt tenni, és csak a kisebb méretűeket veszik át. A Magyar
Dinnyetermelők Országos Szövetségének adatai alapján a dinnye
termelési költsége 1,5-1,7 millió forint hektáronként. (teol.hu)
Új stéget adtak át Pakson a Buszpályaudvartól nem messze. A sportolók
már birtokba is vették a szerkezetet. A korszerű létesítmény kajak, kenu,
csónakmotor tárolásra, közösségi programok szervezésére is alkalmas.
A kétszintes, könnyűszerkezetes épületben vizesblokkot is kialakítottak.

Csónakmotor befogadására még van bőven szabad kapacitás, a vízi
járművek esetében alig-alig, a 32 férőhely 90 százaléka foglalt. A város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájában is szerepel a Duna-part
rendezése. A Terra Stúdió Kft. által jegyzett dokumentum külön
foglalkozik a Duna-parti infrastruktúra bekapcsolásával a turisztikai
programokba. A fejlesztések fő iránya, hogy a Duna mentén olyan élettér
alakuljon ki, amely alkalmas mind az itt élők, mind az ide érkezők
számára többfunkciós szabadidős szolgáltatások nyújtására. Cél a Duna
és a település kapcsolatának javítása, ezáltal Paks vízivárosi imázsának
megteremtése – emlékeztet a teol.hu. (teol.hu)
Régóta időszerű fejlesztés kezdődik a Szekszárdi börtönben. Fallal
választják el az illemhelyeket a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet kis zárkáiban. Soczó László bv. ezredes, parancsnok elmondta,
hogy a nagyméretű zárkákban már korábban, önerőből megoldották ezt,
most pedig az országos parancsnokságtól kapott 17 millió forint
felhasználásával újítják fel a 27 kis zárkát. A munkát fogvatartottak
végzik, tudósít a teol.hu. Ezzel higiéniai és európai uniós normáknak
tesznek eleget. Ezzel együtt a régi fa ajtókat fémekre cserélik a 120 éves
börtönben. (teol.hu)
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Paksi Önkéntes
Tűzoltó Sport és Hagyományőrző Egyesület közös szervezésében ma
kezdődött a XX. Tűzkakas Országos Strandfoci Bajnokság. Az idén 36
csapat nevezett, ez pedig rekord. A részleteket Boros Brigitta megyei
katasztrófavédelmi szóvivő ismerteti. - INTERJÚ!!!
És még egy kis futball. Borász Ütközet címmel rendeznek
focibajnokságot több borvidék borászainak Szekszárdon, a műfüves
focipályán, szombaton délelőtt 10 órától. A Dél-Balatoni-, az Etyeki-, a
Hajósi-, a Mátrai-, a Szekszárdi-, valamint a Tolnai borvidék borászai
csapnak össze barátságos focimeccsen. A programról Takler András
főszervezőt hallja. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Forróságra készüljön. Kevés a felhő az égen,
nagyon sokat süt a nap. Maximum az esti órákban lehet egy kis eső, de
annak csak örülni fog. Egyébként marad a kánikula, és a pár fokos
lehűlés ellenére a jövő héten is nagyon meleg lesz. Gerjenen szombaton
38 fok a várható maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

