03.07 – kedd 15.00 – 2,45
Ismét volt Bikavér Párbaj
A háznál nevelt hóvirág is csak engedéllyel árusítható
Kiemelkedően jól dolgozik a Szekszárdi rendőrség
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. március 7-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megint megmérkőzött egymással a szekszárdi és az egri bikavér. Ez
egyébként csak a nevében párbaj, a cél ugyanis az, hogy a két borvidék
borászai közösen mutassák be, milyen egyedi stílusú bikavéreket
készítenek, nomeg népszerűsítsék a fajtát. Az egri borvidékről 15
pincészet jelent meg, a szekszárdi borvidékről 16. Az egri és szekszárdi
borokban nem sok hasonlóság van. Persze egyforma a nevük és
mindkét borvidék a szívén viseli a Bikavér sorsát. Kékfrankos alapúak
ezek, de a szekszárdiban fontos szerepet kap a kadarka. Mindkét
hegyközségben van Bikavér termékleírás, emlékeztet a teol.hu.
Mészáros Pál, szekszárdi borász is a helyszínen volt, és mint mondta, az
idén nem volt akkora különbség a két borvidék borai között, mint az
elmúlt években. Ennek talán az egyik oka, hogy az egriek előminősítést
tartottak a párbajra benevezett boraikkal. (teol.hu)
Hangos próbát tartott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Teszteket minden hónap első hétfőjén tartanak, amikor a szirénákat
próbálják ki, ám évente két alkalommal ez hangosabb. Boros Brigitta a
szervezet térségi szóvivője elmondta, hogy a MoLaRi rendszer 9
szirénája hibátlanul üzemel. - INTERJÚ!!!
Csak engedéllyel lehet hóvirágot árusítani, még akkor is, ha a növényt
valaki a saját kertjében nevelgette. Ugyanis ez védett virág. Oltalom alá
azonban csak a vadon élő növények tartoznak. A hóvirág árusításával
kapcsolatos alkalomszerű ellenőrzéseket megyénkben a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal agrárügyi és környezetvédelmi
főosztálya végzi. Tőlük lehet kérni az engedélyt is, az idén egy kérelem
érkezett, de a vadon termő védett növény árusítására nem adható ki
engedély. Hogy a kertben valóban van-e hóvirág ültetvény, azt a hatóság
az engedély kiadása előtt ellenőrzi. Akit engedély nélküli árusításon

kapnak, az súlyos bírságra számíthat, ez szálanként 10 ezer forintot
jelent. (teo.hu)
Az évértékelő állománygyűlést követően tájékoztatta a közvéleményt a
Szekszárdi Rendőrkapitányság elmúlt évi tevékenységéről dr. Pilisi
Gábor ezredes, rendőrkapitány, írja a teol.hu. Elmondta, hogy a
meghatározott feladatokat, a nehézségek ellenére sikerült végrehajtani.
A testület természetesen együttműködött a Szőlő-Szem Mozgalommal
és a közterület-felügyelettel. Jól szervezett polgárőrcsoportok is
vigyázzák a rendet a kapitányság működési területén. Az elmúlt hét
évben tavaly volt a legkevesebb a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma és e téren kiemelkedően magas a
nyomozások eredményessége. A megyei jogú városok között sok mutató
tekintetében országosan is az első helyen áll a szekszárdi kapitányság.
(teol.hu)
Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapot tartottak. Beszámoló Baka
Györgytől a szekszárdi Zöldtárs Alapítvány vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Már térségünkben is működnek a pollencsapdák. Az elhúzódó januári
fagyos időben nem volt várható, hogy a fák virágzásnak indulnak, ezért a
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a
megszokottnál kicsit később, január végén helyezte üzembe a
készülékeket, írja a teol.hu. A főosztály tájékoztatója szerint a 8. hét
elejéig mérhető mennyiségben nem is kerültek pollenszemek a
Szekszárdon üzembe helyezett berendezésbe. Az akkor időnként kora
tavasziasra váltó időben, a lassú felmelegedés következtében
fokozatosan erősödött a fák pollenszórása. Ilyenkor a legerősebben
allergizáló pollen a mogyoróé. (teol.hu)
Ülést tartott Dombóvár képviselő testülete. Itt elfogadták a Hotel
Dombóvár előtti tér fejlesztési tervét, amely a Jókai és a Szabadság utca
sarkán lévő terület burkolt és zöldfelületeinek megújítását foglalja
magában. A koncepció a Dombó-Coop Zrt. megrendelésére készült. Az
elképzelés szerint az épület előtti területen egységesen 10x20
centiméteres, szürke kiselemes térkő lenne. A déli oldalon lévő örökzöld
fák közül az út felé eső tujákat kivágnák, így a homlokzat láthatóbbá
válna. A területen lévő ezüstfenyőket megtartanák. Azon a részen a
zöldfelületi egységet növelnék, a két oldalon szabad átjárással, tudósít a
teol.hu. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Gyenge esővel lehet számolni, és változóan felhős
éggel. Azaz, ha beborul csepereghet, ha nem akkor kisüthet a nap. A

szél viszont megerősödhet. Szekszárdon a hajnali 5 fokról 12 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

