2016. 04.17 Vasárnap
Sikert sikerre halmoznak a Garay Gimisek
Hatalmas károkat okoznak a cserebogarak
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
Marad a kellemes tavaszi idő
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Április 17-én, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Garay Gimnázium tanulói folyamatosan kiemelkedően szerepelnek az
országos megmérettetéseken. Számos kitűnő helyezést értek el az
utóbbi hetekben is, és még van is lehetőségük brillírozni. Az
eredményekről Heilmann Józsefné, igazgatót kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Hatalmas károkat okozhatnak a gyümölcsösökben és a szőlőkben a
cserebogarak, akik ellepték Szekszárd környékén a gyümölcsfákat és a
szőlős ültetvényeket is. Rajzik a májusi cserebogár V. törzse. Főleg a
déli fekvésű területeken szaporodtak el a bogarak, amelyek nagy kárt
tudnak tenni, hiszen lerágják a diófa, a mandula, a cseresznyefa és a
szőlő friss hajtásait, a kis termőfürtökkel együtt. Ilyen korai rajzásra még
alig akadt példa, ennek oka, hogy a bebábozódásukhoz szükséges
hőmennyiség összegyűlt. Védekezni ellenük a kiskertekben úgy lehet,
hogy a hajnali órákban, amikor még a bogarak dermedten
csimpaszkodnak a fákon, egyszerűen le kell rázni őket. Nagyobb
területen viszont a permetezés jelenthet csak megoldást, ott viszont
figyelniük kell a termelőknek a gyümölcsfákat látogató méhekre. A rajzás
attól függ, milyen lesz az időjárás, hűvösebb időben akár két hétig is
eltarthat, de ha marad a meleg idő, akkor egy hét alatt lezajlik a
cserebogarak inváziója.
Kiderült kitudja a legtöbbet a tűz és polgári védelem, az iparbiztonság és
az elsősegélynyújtás területén. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ugyanis pénteken rendezte meg megyei katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyét az őcsényi repülőtéren. A versenyről Boros Brigitta
tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő beszél. INTERJÚ!!!
Aláírták és átvették támogatási megállapodásukat a bonyhádi sport és
civil szervezetek képviselői Filóné Ferencz Ibolyától a Városházán. A
polgármester elmondta: a város vezetői március végén döntöttek arról,

hogy az önkormányzat huszonnégy millió forinttal támogatja a sport, míg
hatmillióval a civil szervezetek munkáját. Bonyhád a több
mint kétmilliárdos évi költség-vetésének egy százalékát bőven
meghaladó összeggel segíti a legkülönbözőbb szervezeteket, ezen túl
pedig azzal is támogatja őket, hogy díjmentesen használhatják a város
létesítményeit.
A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület, mint térségi TDM (Turisztikai
Desztináció Menedzsment) szervezet segíti a jövőben a megye
turisztikai céljait. A cím a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyével
használható, amelyet az egyesület március végén elnyert, s már egy 85
millió forintos fejlesztési pályázatot is benyújtott. A forrás
hasznosításával többek között turisztikai kedvezmény-kártya rendszer,
honlap és egységes információs központ valósítható meg, melyek által a
tolnai térségek turisztikai értékei, kínálata országos illetve nemzetközi
szinten is megjelenhet. A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület januárban
kezdte meg a munkát, melynek eredményeként turisztikai
helyzetelemzés, koncepció és stratégia készült a térségre vonatkozóan.
Tolna megye szempontjából rendkívül fontos, hogy a viszonylag kevés
helyi szervezet mellett – s azokat összefogva – egy térségi TDM is
dolgozzon a turisztikai fejlesztések megvalósításáért. Valamennyi
turisztikai pályázat esetében lényeges szempont, hogy illeszkedjen egy
térségi turisztikai koncepcióhoz, amelyet a Tolna Kincse Turisztikai
Egyesület éppen ezért készített el. Az utóbbi években nem működött
megyét átfogó térségi szervezet, így az egyesület kiemelt célkitűzése,
hogy az elmúlt években felhalmozódott lemaradást kompenzálja. Ehhez
szükséges, hogy a megyei- helyi önkormányzatokkal, turizmusban
érdekelt vállalkozásokkal és a szakmai szervekkel partnerségben javítsa
a térség turisztikai vonzerejét.
Híreink végén az időjárásról:
Hétfőn eleinte még felhős lesz az ég, és elszórtan kisebb csapadék is
előfordul. Napközben aztán gyorsan kitisztul az ég és előbukkan a nap.
A kezdetben még erős légmozgás fokozatosan mérséklődik. A reggeli 68 fok után napközben 19-21 fok is lehet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

