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2013. július 22-én hétfőn 15 óra 30 perckor a regionális hírek
következnek a Rádió Antritton, jó napot kívánok!
Relatív gyorshajtás okozott több balesetet is a hétvégén a megye
útjain
Nagy veszélyt jelentenek a darazsak és a méhek a nyári hónapokban
Zsendül a korai szőlő, a termelők jó termésre számítanak
Jönnek a részletek.

Relatív gyorshajtás okozott több balesetet is a hétvégén a megye
útjain
Több baleset is történt a hétvégén a relatív gyorshajtás miatt. Egy nő Cece
és Németkér között egy balra ívelő kanyarban veszítette el uralmát a jármű
felett. Lesodródott az útpadkára, majd a szemben lévő vízelvezető árokba
csapódott, és felborult. A sofőr és fia könnyű, míg a másik utas súlyos
sérüléseket szenvedett.
Az esti órákban is történt egy hasonló szerencsétlenség. Hőgyész és Kéty
között egy jobbra ívelő kanyarban a személygépkocsi sofőrje letért az
útpadkára, amelynek következtében a füves árokba csapódott és többször
megpördült. Az autót vezető férfi könnyű sérüléseket szenvedett - tudtuk
meg Molnár Ágnestől, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtószóvivőjétől.
Nagy veszélyt jelentenek a darazsak és a méhek a nyári hónapokban
Nagy veszélyt jelentenek a darazsak és a méhek a nyári hónapokban.
Szombaton Tolnáról érkezett riasztás, miszerint egy családi ház
gyerekszobájának álmennyezetébe darazsak fészkeltek, és a gyerekeket
veszélyeztették. A hétvégi esetről, valamint a méhek, darazsak okozta
esetleges veszélyhelyzetről dr. Ackermann Zsuzsanna tűzoltó hadnagyot,
helyettes
szóvivőt,
a
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
hivatalvezetőjét hallják. - INTERJÚ!!!

11 frissen végzett tűzoltó erősíti a megyei állományt
A hétvégén tartották a frissen végzett tűzoltók kibocsátó ünnepségét
Budapesten, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Ezt követően a
végzett hallgatók szolgálatba állnak a katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóparancsnokságain.
Tolna megyében 11 frissen végzett tűzoltó a megye hivatásos tűzoltóparancsnokságain áll szolgálatba, 7 fő Szekszárdon, míg 2-2 fő Pakson és
Dombóváron fog szolgálatot teljesíteni.
Wéber Antal tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató
ünnepélyesen köszöntötte a felszerelőket. Ismertette az újonc állománnyal
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgatójának elvárásait, és beszélt a szolgálat ellátása során jelentkező
kihívásokról, a tűzoltók legfőbb feladatáról, ami az állampolgárok élet- és
anyagi javainak megóvása, valamint a nemzetgazdaság működésének
megóvása - tájékoztatta rádiónkat szintén dr. Ackermann Zsuzsanna
tűzoltó hadnagy, helyettes szóvivő, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság hivatalvezetője.
Folyamatosak az útjavítások Pakson
Az idei keretösszeg bruttó 90 millió forint a paksi és dunakömlődi utak
javítására, kátyúzására. A munkákat úgy szervezik, hogy lehetőleg
félpályás útlezárással megoldhatók legyenek, a forgalmat minél kisebb
mértékben, minél kevesebb ideig tartsák fenn.
Most az Arany János utcában végeznek betonozást, foltszerű javításokat,
és a Kishegyi úton kátyúznak. Dolgoznak az Ürgemezőre vezető betonúton,
és hamarosan a Kölesdi út járdáit is felújítják. Augusztus első felében 3-4
dunakömlődi utca is sorra kerül.
Az ez évre tervezett ilyen típusú munkák körülbelül 40 százalékát végezték
eddig el - tájékoztatott Wessely Gábor, a paksi Polgármesteri Hivatal
sajtóreferense.
Ellenőrzést tartottak a Dombori Nyári Fesztiválon - a nyári idegenforgalmi
országos
témavizsgálat
keretében
a
megyei
kormányhivatal
fogyasztóvédelmi felügyelőségének munkatársai tartottak sajtónyilvános
próbavásárlást.
Dr. Benke Erzsébet jogi munkatárs és Bartók Julianna felügyelő egy bárban
rendelt fehérbort. Miután kikérték és kifizették az italokat, bemutatkoztak és

elmondták, hogy honnan és milyen célból jöttek. Ezt követően visszamérték
a rendelt italokat mérőhenger segítségével; majd elkérték az egység
működési engedélyét, a vásárlók könyvét, de ellenőrizték a bár nyitva
tartási idejét, valamint az árfeltüntetést-, felszámítást, és azt is, hogy a
kiszolgálás hiteles mérőeszközzel történt-e. A szakemberek mindent
rendben találtak. Dr. Benke Erzsébet kiemelte: az akciónak egyben
tájékoztató célja is volt: megismertetni a vállalkozókat azzal, hogy a nyári
idegenforgalmi ellenőrzések során a hatóság milyen vizsgálatokat végez felhívva a figyelmet a betartandó előírásokra, jogszabályokra - írja a Tolnai
Népújság.
Zsendül a korai szőlő, a termelők jó termésre számítanak
Kedvez az időjárás a szőlőnek - a napközbeni 30 fokos meleg és a
viszonylag hűvös éjszakák miatt a növény behozta lemaradását. A korai
fajták, mint a Csabagyöngye, vagy a Muscat Ottonel a jó fekvésű helyeken
már zsendülnek.
Dr. Kozma Pál, a pécsi szőlészeti és borászati kutatóintézet igazgatója a
Tolnai Népújságnak elmondta: virágzáskor hűvös és esős volt az idő, így
bizonyos fajták, például a merlot, a cabernet, a muscat nem jól kötöttek, így
ezekből kevesebb termés várható. Gondot jelent az is, hogy tavaly
szárazság volt, így a vártnál kevesebb szőlőt szüreteltek a gazdák, mára
pedig kiürülőben vannak a pincék. Ez lehet az oka annak, hogy aki teheti,
már most, a korai fajták szüretelése előtt egy hónappal leköti a várható
termést.
A szőlő jelenlegi állapota vegyes - mondta dr. Gabi Géza, aki a szőlő
növényvédelmi előrejelzést hétről hétre elkészíti. A jól védett ültetvényeken
szép termés ígérkezik. A fürtök lassan záródnak, és az elviaszosodott
felszínű bogyóállományt már egyre kevésbé fertőzik a gombabetegségek.
Ott viszont, ahol nem céltudatosan permeteztek, peronoszpóra és
lisztharmat fertőzésekre is számíthatnak a termelők.
Sikeresen zárultak a múlt heti véradások a megyében, mind az intézeti,
mind a kiszállásos véradásokon.
Őcsényben 11-en adtak vért, közülük ketten most nyújtották karjukat
először. Kölesden 15 véradó közül pedig 5 új véradót regisztráltak. Pálfán
szintén 15-en fejezték be a véradást, itt 2 új véradót fogadtak. Kurdon 37en adták vérüket, hogy így segítsenek a rászorulókon. Szálkán tartott még
rendkívüli véradást a Vöröskereszt megyei szervezete - a Trabantfesztiválon 20-an nyújtották karjukat, közülük ketten először. Ahogy arról a

múlt héten beszámoltunk, pénteken tartották a régiós véradást, Civil Kerti
Parti elnevezéssel. Ennek eredményéről, valamint az eheti tervezett
kiszállásos véradások helyszíneiről és időpontjairól Gulyás Katalint, a
Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének megyei igazgatóját hallják. INTERJÚ!!!

A Rádió Antritt regionális híreit Kovács Viktóriától hallották,
köszönöm a figyelmet!

