01.11 – szerda 15.00 - 3,05
Ismét kutyákat mentettek Szekszárd környékén
A kemény fagy megviseli a növényeket is
Bogyiszlón vágják a nádat
Picit enyhül a fagy
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. január 11-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A legdurvább hidegben tartott több kutyust is 20-30 centis láncon
gazdájuk, Sárszentlőrincen. Még vizük sem volt, és nem volt
lehetőségük behúzódni sehová sem, mert óljuk sem volt. A rendőrség
segítségével mentették ki az ebeket, már a szekszárdi kutyamenhelyen
vannak. Az intézmény vezetője Fiáth Szilvia a Rádió Antrittnak elmondta
azt is, hogy az egykori gazda ellen eljárás indul állatkínzás miatt. INTERJÚ!!!
A kemény fagy nemcsak az embereket, és állatokat, hanem a
növényeket is megviseli. Ugyanis ez az idő, a védelmet jelentő hótakaró
nélkül érkezett meg. Tavasszal derül majd ki, hogy a kemény hideg
éjszakák milyen kárt okoztak Tolna megyében az ősszel vetett
gabonában, repcében, vagy az új szőlőültetvényben. A gabonák
nagyobb mértékben tolerálják a hideget, de a hosszan tartó fagyos
időjárás esetén a hóval nem fedett területeken előfordulhatnak károk,
mondta dr. Vörös Géza agrár szakmérnök. Tavasszal, amint a
talajállapot lehetővé teszi, hengerezni kell a növényeket a felfagyás
hatásainak mérséklésére, tette hozzá. A szőlőnek is árthat a hideg, főleg
a frissen telepített ültetvények vannak veszélyben. Az elmúlt hetekben
elkezdődtek a metszések, hiszen akkor még kellemes idő volt. De ez
nagyobb fagyási kockázatot nem jelent. Vida Péter szekszárdi szőlészborász a teol.hu-nak elmondta, a tavaly ültetett telepítéseket mind
bekapálták még ősszel, így azok védve voltak. Az új szőlőnek talán 5080 centis lehet a hajtása, de a bekapálással az első 5-6 rügy be van
takarva, azaz védett a hideg ellen. Sok szőlész nem élt ezzel a
lehetőséggel, ők izgulhatnak, mennyit sérült a hideg miatt a frissen
telepített ültetvényük. (teol.hu)
Országos mozgalommá nőtte ki magát a Szabadfogas akció, melynek
lényege, hogy meleg öltözékkel segítsék egymást az emberek. „Ha fázol,

vegyél el egy kabátot. Ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet”, ez a
mozgalom jelmondata. A kezdeményezéshez megyénkből is több
településen csatlakoztak már. Pakson két helyszínen is meleg ruhához
juthatnak, akiknek nagy szükségük van rá. Ezek a Váci Mihály utca
mögötti parkolóban, illetve a Tolnai utcában a P6 Büfénél találhatók.
Tamásiban szintén két helyen, az Önkormányzati Hivatal udvarában,
valamint a rácvölgyi Közösségi Ház udvarában helyeztek el szabadfogas
pontot. Mindemellett a megyeszékhelyen csatlakozott a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete az akcióhoz, és előlük, a
Hunyadi utca 4. szám alól juthatnak meleg ruhához a rászorulók.
(teol.hu)
Minden rosszban van valami jó, így ebben a nagy hidegben is. A
nádvágáshoz például ideálisak a körülmények, ugyanis azt a befagyott
vízfelületről lehet kitermelni. Bogyiszlón dolgoznak is a munkások. Ez a
vízminőségen is javít, ugyanis ha a hó lenyomja, letöri a növényt, az
később a vízben rothadni kezd. A nád egyfajta biológiai szűrőként
viselkedik, hiszen növekedése során a vízből felveszi, és testébe építi a
különböző tápanyagokat. Lekaszálásával és a mederből való
eltávolításával rengeteg tápanyagot vonnak ki onnan. Vágása tehát jót
tesz a „túltáplált” természetes vizeknek, javítja azok minőségét. Sajnos a
Bogyiszlóban kitermelt nád nem olyan jó minőségű, hogy azt akár
építőanyagként, akár tüzelőként hasznosítani lehetne. A madarak
fészkelőhelyeihez természetesen most sem nyúlnak. A több éves,
úgynevezett avas nád kiváló élőhelyet biztosít a különböző fajoknak.
(teol.hu)
Bátaszék már teljes erőbedobással szervezi idei programjait. Hogy mire
számíthatnak majd azok akik a településre látogatnak az Dr. Bozsolik
Róbert polgármester mondja el. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre több lesz a felhő az égen, és ez bizony jelent
némi havazást is vagy havas esőt. A szél ismét megélénkülhet.
Szekszárdon a hajnali -8 fokról +4 fokig melegszik a levegő. Hosszú
ideje ez lesz az első nap, hogy fagypont fölé melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

