08.11 – kedd 15.00
Nyugodtan mehet fürdőzni a tolnai természetes vizekhez
Csaló tűzifaárusokra figyelmeztetnek
Egyre szebb a györkönyi pincefalu
Messze még a lehűlés
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. augusztus 11-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kiváló a Tolna megyei természetes fürdőhelyek vízminősége. A hivatalos
vizsgálatok szerint is, nyugodtan mehet pancsolni a Fadd-Dombori Holt
Dunához vagy a szálkai tóhoz. A Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya által kiadott tájékoztató szerint a holtág
mindhárom, havonta ellenőrzött szakaszán jó a víz minősége, fürdésre
alkalmas, környezetében a közegészségügyi feltételek biztosítottak.
Ugyanez mondható el a szálkai tóról is. A környéken működő
üdülőhelyek üzemeltetői szerint régen volt ennyire jó szezonjuk. Az
egymás után sűrűn beköszöntő hőségriasztások miatt egyre többen
keresik fel a térséget, hogy egy pici enyhülést keressenek. A
természetes vizek sok veszélyt is jelenthetnek, ezért a fürdőzők
biztonsága és egészsége érdekében fontos szem előtt tartani néhány jó
tanácsot
–
figyelmeztet
a
Tolna
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya. Az egyik leglényegesebb intelem, hogy a
természetes szabadvizek a jól úszóknak is okozhatnak meglepetéseket
– ezért csak kijelölt helyen ússzon mindenki. A kisgyermekek különösen
veszélyeztetettek, ezért felügyelet nélkül senki ne hagyja a rábízott
gyermeket a vízpart közelében! A napártalmak ellen szükséges a naptej
használata, de az élő vizek védelméről sem szabad megfeledkezni, ezért
a naptejet, napolajat el kell távolítani a bőrről, mielőtt valaki fürdeni
megy. A tavak partján is fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása
– a kijelölt fürdőhelyeken zuhanyzók és illemhelyek állnak rendelkezésre.
(teol.hu)
Augusztus 15.-e az agrárkamarai tagdíjbefizetés meghosszabbított
határideje. További tudnivalók Vendégh Edittől, a Nemzeti
Agrárkazdasági Kamara Tolna Megyei igazgatójától. - INTERJÚ!!!
Aki előrelátó, az már most beszerzi a téli tüzelőt. Ám nem árt óvatosnak
lenni. Ilyenkor van is miből választani, hiszen az erdészetek mellett,

tüzépek és vállalkozók is kínálnak télire tűzifát. A hirdetésekben gyakran
az is szerepel, hogy „vegyen fát az erdészettől”, ezzel azt sugallják, hogy
a télire való hivatalos helyről, az erdőgazdaságtól származik. A teol.hu
egyik olvasója a lapnál jelentkezett, hogy ő élni akart a lehetőséggel. A
13 ezer forintért, köbméterét még házhoz is szállítanák, ígérte a hirdető,
természetesen az esti órákban. Reggel azonban azzal szembesült a
panaszos, hogy akác helyett éger- és eperfát hoztak neki, és nem is azt
a mennyiséget, amiben megegyeztek. Másnap pedig hiába hívta a
megadott mobilszámot, hogy reklamáljon, már nem vette fel senki. Keller
József, a Gemenc Zrt. kereskedelmi és vállalkozási igazgatója elmondta,
ők maguk is értesültek a már említett hirdetésekről. A társaság
egyébként saját honlapján hirdeti meg, pontos árakkal együtt a tűzifát.
(teol.hu)
A héten nyárzáró napközis tábort tartanak Bátaszéken a Bátaszéki
Felvidéki Néptánc Egyesület szervezésében. Az óvodásoknak és kis
iskolásoknak szóló rendezvényről Szabóné Béda Anita mesél. INTERJÚ!!!
Már látszik a Györkönyi Pincefalu rendezési tervének hatása. A
térségben jelenleg 300 présház van Az elmúlt években hozzávetőleg
félmilliárd forintot fordítottak az egyre nagyobb ismertségnek örvendő
pincefalu fejlesztésére. Ez magába foglalja a magánberuházásokat
ugyanúgy, mint a közösségieket, amelyek főként a Györkönyi
Pincehegyért Egyesület koordinálásával valósultak meg. A rendezési
tervben olyan területek is szerepelnek egyébként, ahol új épületeket,
présházakat lehet építeni. A terület nagy részének rendezését, sétautak
kiépítését is elvégezték, így kellemesebb környezet fogadja az
érkezőket. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Kitart a nagyon meleg idő, a perzselő napsütés.
Csak kevés felhő van az égen, és esni nem fog, a szél pedig kifejezetten
enyhe. Kakason a hajnali 19 fokról 37 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

