Regionális hírek 2013.07.08. hétfő 15:30
2013. július 8-án hétfőn 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális
híreit Kovács Viktóriától hallják, köszöntöm Önöket!
Díjazták a Kék Madár Ízelítőjét
A tojás és a hús a legveszélyesebb nyáron
Bor Barna Ezüst érmet nyert
Jönnek részletek.
Díjazták a Kék Madár Ízelítőjét
A szekszárdi Ízlelő éttermet működtető Kék Madár Alapítvány kapta idén a
NESsT és a Citi Magyarország Társadalmi Vállalkozások Versenye
nyertesének járó tízezer dolláros díjat. Mészáros Andreát, a Kék Madár
Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztük a témában. - INTERJÚ!!!
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft., a Szekszárdi Vízmű
Kft. és az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. értesíti
ügyfeleit, hogy közös, a Toldi u. 6. szám alatt található ügyfélszolgálati
irodája átalakítási munkálatok miatt július 8-tól augusztus 31-ig zárva tart olvasható a Szekszárdi Vasárnapban.
Időközi polgármester-választást tartottak Páriban
Több mint 70 százalékos részvétel mellett Farkas Jánosné független jelölt
nyerte az időközi polgármester-választást vasárnap Páriban - közölte a
helyi választási iroda vezetője - írja a hirado.hu.
Budainé Vajk Ildikó elmondta: a választáson két független jelöltre
szavazhattak. Farkas Jánosné, a polgármesteri hivatal igazgatási és
szociális ügyintézője 217, Schmidt Györgyné jelenlegi alpolgármester 154
szavazatot kapott. A 686 fős településen 520 szavazásra jogosult közül
376-an adták le voksukat, ami 72 százalékos részvételi arány, öt szavazat
érvénytelen volt.
Az időközi választást azért rendezték, mert Gere Zoltán, a község korábbi,
független polgármestere összeférhetetlenség miatt lemondott. A volt

faluvezetőt a többségi önkormányzati tulajdonú Pári Vagyonkezelő és
Befektető Zrt. vezérigazgatójává választották.
A tojás és a hús a legveszélyesebb nyáron
Leginkább a tojás és a hús veszélyes a nagy melegben. A tojás a
szalmonella fertőzés leggyakoribb közvetítője, ezért minden évszakban, de
a nyári időszakban különösen ügyelni kell az olyan ételekre, melyek a tojást
nyersen tartalmazzák - például a madártej, a krémes, a gyümölcshabok. A
nyershús is nagyon hamar romlik, különösen a darált hús. A szétroncsolt
nagy felületen villámgyorsan szaporodnak el a kórokozók. A tésztás,
tejfölös ételeket sem szabad tárolni, elkészítés után a lehető leghamarabb
el kell őket fogyasztani. Azonban minden óvintézkedés ellenére is
előfordulhat megbetegedés. A gyomorrontás, ételmérgezés tünetei a
rendkívül rossz közérzet mellett a hányás, hasmenés és a láz. Ezek
általában a szennyezett étel elfogyasztását követően 1-2 napon belül
jelentkeznek, de hosszabb lappangási idő is előfordulhat. Mivel megnő a
kiszáradás veszélye, tanácsos azonnal orvoshoz fordulni.
A romlott étel mellett a szezon másik igen veszélyes betegsége a
gombamérgezés.
Nyáron ajánlott a kora reggeli órákban bevásárolni, amikor még nincs nagy
forróság. Ügyelni kell arra is, hogy olyan üzletben vásároljunk, ahol
megfelelően hűtik az árut. Még a szokottnál is nagyobb figyelemmel kell
ellenőrizni, hogy nem járt-e le az egyes élelmiszerek fogyaszthatósági
ideje. Autós bevásárlás esetén praktikus megoldás a csomagtartóban egy
hűtőtáskát elhelyezni, és vásárlás után azonnal beletenni a gyorsan romló
élelmiszereket. Külföldre történő utazás előtt pedig feltétlenül utána kell
nézni, hogy az adott országban ajánlott-e a vezetékes ivóvíz fogyasztása írja a Tolnai Népújság.
SPORT
Fogathajtó versenyek zajlottak a hétvégén Zombán
Országos egyes-, kettes és négyesfogathajtó verseny; Regionális
kettesfogathajtó bajnokság; Országos póni egyes-, kettes- és
négyesfogathajtó verseny zajlott a hétvégén Zombán, a SportpályaKastélyparkban. Az eredményekről Hirnikl György, a Zombai Lovasklub
Egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat. - hirnikl

Bor Barna Ezüst érmet nyert
Bor Barna ezüstérmet szerzett a férfi cselgáncsozók 100 kg feletti
súlycsoportjában a 27. Nyári Universiade vasárnapi versenynapján. A
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség tájékoztatása szerint a világ- és
Európa-bajnoki második paksi dzsúdós a döntőben intésekkel kapott ki a
dél-koreai Gu Dzsam Csótól.
A magyar cselgáncsozó az első fordulóban türkmén, a másodikban mongol
ellenfelet vert meg, a negyeddöntőben az egyiptomi Elsayedet, a négy
között pedig a kirgiz Krakoveckijt győzte le - olvasható a Paksi Hírnök
online felületén.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei, köszönöm a figyelmet.

