07.27 – hétfő 15.00
Megugrott a tolnai üdülőhelyek forgalma
Folytatódik a betakarítás a térségben
Alig maradt már a madocsai Szlavón-tölgyesből
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 27-én, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A tavalyinál élénkebb forgalmat tapasztalnak Tolna megye jelentős
üdülőhelyei. Júliusban megteltek a szabad vizű strandok, szállások és a
nagyobb fürdők is. A faddi Duna-holtág mellett fekvő Domboriban tíz éve
nem volt ekkora forgalom - mondta Wusching Gábor, az Együtt
Domboriért Egyesület elnöke az MTI-nek. A népszerű üdülőfaluban, ahol
mintegy 700 magánüdülő és tucatnyi kereskedelmi szállás működik, a
szabad strandokon naponta több ezren fordulnak meg - tette hozzá.
Tolna megye másik keresett üdülőfalujában, Szálkán júliusban megteltek
a szállások - mondta Pálfi János, a 600 fős község polgármestere. A
településen, ahol 150 férőhellyel 18 szálláshely működik, tavaly mintegy
3000 volt a bejelentett vendégéjszakák száma, a Szálkai-tó strandját,
amelynek vize a Balatonnál jellemzően 3 Celsius fokkal melegebb,
évente 30 ezren keresik fel. Az idén várhatóan ennél több fürdővendég
lesz. A júliusi hétvégi napokon a háromezer fős dombóvári
Gunarasfürdőben 80-85 százalékos a telítettség, a Gunaras Hotel 90-97
százalékos kihasználtsággal működik - mondta Kormos László, a
Gunaras Zrt. munkatársa. A szekszárdi élményfürdőt hétvégenként
naponta több mint kétezren keresik fel, az idén már közel 50 ezer ember
váltott jegyet, holott az előző évben összesen 60 ezer volt a látogatók
száma - közölte Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
igazgatója. (mti)
Az őszi búzát, repcét, tavaszi árpát, zabot, magborsót aratják Tolnában.
Felénél tart a betakarítás, az árak is megfelelően alakulnak. A megyei
koordinációs bizottsághoz érkezett adatok szerint a termésátlagok
nagyon kedvezőek, de vannak kevésbé jó átlagtermésű területek is. A
repce aratása a vége felé tart, a paksi járásban, a homokosabb
területeken az átlagtermés hektáronként 2 tonna, a megyei átlag viszont
2,69 tonna. A búza aratása a felénél tart, a terméseredmény 6 tonna
hektáronként. A szalma betakarítása folyamatos, illetve a
tarlóhántásokat is végzik a gazdák. Nagyszékely környékéről jelezték,

150 hektárnyi őszi árpát vert el a jég, ennek az aratását a búza
betakarítása után végzik majd el. Tolna megyében egyébként 46 ezer
hektáron aratnak búzát, 10 ezer hektáron őszi árpát, a repce pedig 8
ezer hektáron termett az idén. A termény felvásárlási árak jónak
mondhatóak. Az árpa esetében tonnánként 41-42 ezer forint, az őszi
búza árak pedig minőségektől függően 45 és 48 ezer forint között
alakulnak, egy tonna repcemagért pedig 116 ezer forintot fizetnek.
(agrotrend.hu)
"Táncolj Velünk Népcsoportok utcafesztiválja" kezdődik Bátaszéken
pénteken. A rendezvény közel 1 hónapig tart. Részletek dr. Bozsolik
Róbert polgármestertől. - INTERJÚ!!!
A megye védett értékeinek egyike a madocsai Szlavón-tölgyes. A 120
éve telepített erdő legöregebb egyedei már nincsenek meg. A terület
bekerült a megyei értéktárba is, de elég kevesen keresik fel. Mára már
csak a közel 6 hektáros terület kis részét borítja a szakértők szerint az
igazi gyöngyvirágos-tölgyes. A terület egyébként magántulajdonban van
az öreg fákat engedéllyel vágták ki az újratelepítési kötelezettségnek is
eleget téve. Mivel a környék talajvíz-háztartása megváltozott, ezért a
kivágott erdőrészek helyén úgy tűnik, tölgyet nem sikerül telepíteni, ezért
az erdészeti szabályokat figyelembe véve más fafajtákkal lehet csak
pótolni. (teol.hu)
A belső békéről tartottak előadást a hétvégén Szekszárdon. Ez egy
országos rendezvénysorozat egyik állomása volt. Hogy miről is
beszéltek, azt Kovács László programszervező mondja el. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: A felhők hamarosan felszakadoznak, és egyre
többet süt ismét a nap. Azért továbbra is előfordulhatnak záporokzivatarok. Az északnyugatira forduló szél is megélénkülhet. Tengelicen a
hajnali 18 fokról 29 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

