07.20 – hétfő 15.00
Bevizsgálták a tolnai utak mellett árult gyümölcsöket
Kiemelt rendőri ellenőrzés Bonyhádon és környékén
Megújult a Tolnai zeneiskola tetőszerkezete
Tombol a kánikula
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 20-án, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Nyugodtan vásárolhat az út szélén kínált gyümölcsből, írja a teol.hu. A
legtöbbször őstermelők kérnek engedélyt az ilyen árusításra, dinnyét,
barackot kínálva. Annak ellenére, hogy az autóúttól nem messze árulják
a terményt, ezek nem jelentenek veszélyt az egészségre. A Nav és a
Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal munkatársai pedig folyamatosan
ellenőrzik a kereskedőket. Az áruból vett mintákat bevizsgálta a hatóság
tolna megyei hivatala, és a gyümölcsökben nem vagy csak elenyésző
mértékben találtak az autók égéstermékéből származó anyagot. Azért
érdemes megmosni fogyasztás előtt a gyümölcsöt. Fontos még tudni,
hogy még mindig szabad darabolni vagy lékelni a dinnyét, csak szigorú
szabályok mellett. Ahol ilyet végeznek, ott lehetőséget kell biztosítani a
munkát végző személy kezének ívó vízzel történő megmosására, és
ugyanez érvényes a gyümölcsre és a késre is. Közterületen történő
értékesítésnél a fentiek biztosítására elfogadható az ivóvíz minőségű
vízzel feltöltött, kifolyó csappal ellátott víztartály, vagy fertőtlenítő szeres
letörlés. Lékelni pedig úgy lehet a dinnyét, ha a mintát az eladó egy
tányéron adja át a vevőnek, valamint a kóstolásra felkínált darabot nem
szabad visszahelyezni a gyümölcsbe. (teol.hu)
Tolna németországi partnertelepülésén, Stutensee-ben tett négynapos
látogatást a tolnai önkormányzat 13 fős küldöttsége. A részleteket
Appelshoffer Ágnestől, Tolna polgármesterétől tudhatja meg. INTERJÚ!!!
Kösse be magát, ha autóba ül. Ez egyrészt a biztonsága szempontjából
fontos, de a pénztárcája is bánhatja a hanyagságot. Ugyanis a passzív
biztonsági eszközök használatát ellenőrzik az autósoknál a napokban a
Bonyhádi Rendőrkapitánysághoz tartozó területen, hívja fel a figyelmet a
Police.hu. A kiemelt rendőri jelenlétre lakott területen és azon kívül is
számítani kell. Sokan ugyanis úgy vannak a biztonsági övvel, hogy

városon belül nem kapcsolják be, pedig ott is ugyanúgy életet menthet,
nomeg a szabály is ezt írja elő. (police.hu)
Elkészült a tolnai zeneiskola épületének tetőfelújítása. A teol.hu
tudósításából kiderült, hogy a kivitelezés során leszedték a tetőléceket, a
régi cserepeket, helyükre az értékvédelmi előírásoknak megfelelő
betoncserepek kerültek. A mintegy 15 millió forintba kerülő fejlesztés
költségeihez a paksi atomerőmű Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványa 10 millió forintos pályázati támogatást biztosított. A munkát a
város cége, a Thelena Kft. végezte, helyi ácsok bevonásával. Tolna
legrégebbi, patinás középületén, a jelenleg a tolnai zeneiskolának és a
Gesztenyéskert óvodának otthont adó egykori ferences kolostoron az
elmúlt években is fontos felújításokat végzett az önkormányzat. (teol.hu)
Funky Party-t és Fánkfesztivált tartottak a hétvégén Györkönyben. A már
hagyománnyal bíró rendezvény elképzelhetetlen szalmabála medencék
nélkül, amiből jutott egy a gyerekeknek és egy a felnőtteknek is. A
részletekről Braun Zoltán, polgármestert hallja. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Továbbra is nagyon sokat süt a nap, és egyre
melegebb van. Egy-két felhő kódorog az égen, de eső nem várható.
Dunaszentgyörgyön a hajnali 20 fok után 35 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

