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2013. július 28-án vasárnap 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Kovács Viktóriától hallják, köszöntöm Önöket!
A Liszt térre költözik a piac
Eddig huszonegy eljárás indult parlagfű miatt
Előállították a rendőrök az autót rongáló férfit
Jönnek a részletek.
A Liszt térre költözik a piac
Augusztus 7-én, szerdán, még a megszokott helyszínen várja a vásárlókat
a szekszárdi piac, augusztus 10-én, szombaton, azonban már az új helyen,
a Liszt téren lesznek az árusok – tájékoztatta a Tolnai Népújságot a városi
vagyonkezelő. A céggel szerződésben álló árusok erről már értesítést
kaptak, és a megyeszékhely több pontján helyeztek el erről szóló
tájékoztatókat. A városban elterjedt a hír, hogy esetleg nem a fent megadott
helyre költözik a piac, de az az információ nem helytálló - olvasható a
teol.hu-n.
Eddig huszonegy eljárás indult parlagfű miatt
Huszonegy eljárást indított el eddig parlagfű miatt a megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága - írja a Tolnai Népújság.
Július 10-én indult el a megyében az első ellenőrzés, mondta dr. Gabi
Géza, igazgatóhelyettes. Ha a parlagfű borítottsága eléri az 5 százalékot,
akkor mindenképpen eljárás indul a mulasztóval szemben. A jelenlegi
törvények szerint a földhasználót nem kell előzetesen felszólítani. Az
érintett egy levelet kap, melyben értesítik, hogy megbüntetik a parlagfű
miatt. Ezt követően azt még megteheti, hogy gyorsan lekaszálja a területét,
majd ennek tényét jelzi az igazgatóság felé. Így ugyan a büntetést nem
ússza meg, de a közérdekű védekezés költségét igen.
Aki a védekezést elmulasztja, annak fizetni kell a közérdekű kaszálás
költségét, a felügyelők kiszállásának költségét, a földhivatal költségét, plusz
a bírságot, mely legkevesebb 15 ezer, de parlagfű borítás, és a terület

nagyágtól függően akár 5 millió forint is lehet. Ha a földhasználó 15 napon
belül nem fizet, akkor az adóhivatal vagy az önkormányzat adó formájában
hajtja be a tartozást. Tavaly összesen 97 jegyzőkönyvet vettek fel a járási
földhivatalok mezőgazdászai és 90 esetben növényvédelmi bírságról
rendelkezett - írja a megyei napilap.
A szabadtéri tüzek kialakulásának megakadályozására kell felhívni a
figyelmet
A
szabadtéri
tüzek
kialakulásának
megakadályozására
való
figyelemfelhívás volt a célja a Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
pénteki sajtótájékoztatójának.
A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a munkaterve szerint
programozottan, illetve szükség szerint tájékoztatókat ad ki az egyes
évszakokhoz
köthető
tűzmegelőzési
tudnivalókról
és
időszerű
figyelmeztetésekkel, hasznos tanácsokkal látja el a lakosságot, valamint a
gazdaság szereplőit.
Wéber Antal tű. ezredes, a bizottság elnöke elmondta, hogy a tavalyi év
azonos időszakában több mint 200 esetben, az idén lényegesen
kevesebbszer, mindössze 34-szer kellett beavatkozniuk a megye
tűzoltóinak. Cél, hogy a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatásával a
szabadtéri tűzesetek számát lehetőség szerint minimálisra csökkentsük,
hiszen a tüzek 99 százalékának hátterében emberi tevékenység áll. Sok
esetben a felügyelet nélkül hagyott kerti hulladék, az utak mellé
szabálytalanul lerakott háztartási szemét és lomok gyulladnak meg és
keletkezik nagy kiterjedésű tűz. Nagy számban fordulnak elő a betakarítást
követő tarlóégetések is.
Az egyes tűzeseteknél keletkező károk igen jelentősek lehetnek, akár
erdőterület, akár lábon álló gabona, az élővilág pusztulásáról, vagy a
környezetszennyezés mértékéről beszélünk, és ezekhez jön még a tűzoltás
költsége is, ami néhány százezer forinttól kezdődően akár a többmilliós
nagyságrendet is elérheti.
A szabadterületi tüzek kialakulása szempontjából tavaszi és nyári időszak
különböztethető meg. A tavaszinál az előző évi elszáradt vegetáció, a
nyárinál a csapadékmentes, forró napok kedveznek különösen a tüzeknek.

Tekintettel az utóbbi hetek száraz és meleg időjárására, a vidékfejlesztési
miniszter július 22-től országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Ez elsősorban
azt jelenti, hogy az erdőterületeken és a fásításokban, valamint az ezektől
mért 200 méteres távolságon belül tilos tüzet gyújtani. A település
belterületén, a saját kertjében mindenki használhatja a grillsütőjét, de a kerti
szalonnasütéssel vagy bográcsozással sem sérti meg a tűzvédelmi
szabályokat, ha mindez a fenti kritériumoknak megfelel, azaz az erdőtől
legalább 200 méterre van - olvasható a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság honlapján.
Egészségvédelmi program indul Kisvejkén
Idén szeptemberben indul és 2014. augusztusában zárul Kisvejke
egészségvédelmi programja. Az "Együtt az egészségért Kisvejkén összefogás a családokért" címmel meghirdetett akciót egy pályázatból
finanszírozza a település. Közel 10 millió Ft-ot nyertek a számos elemből
álló program megvalósításához. Az önkormányzat reméli, hogy minden
korosztály csatlakozik a programhoz - írja a megyei napilap.
Előállították a rendőrök az autót rongáló férfit
A lakossági bejelentést követően hamar elfogták a rendőrök azt a 22 férfit,
aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy belerúgott,- és ezáltal kárt
okozott egy személygépkocsiban Szekszárdon, július
27-én szombaton este. A megyeszékhelyen élő férfit rongálás vétségének
gyanújával állították elő a Szekszárdi Rendőrkapitányságon - tudtuk meg
Molnár Ágnestől, a Tolna Megyei Rendőrkapitányság sajtószóvivője.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bővíti és fejleszti kínálatát
Ökoturisztikai, környezeti nevelési infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztést
hajt végre a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság horvátországi
partnereivel közösen az országhatárt átívelő IPA-projekt keretében. A 2014.
novemberében záruló fejlesztésnek köszönhetően a nemzeti park
igazgatóság bővíti és fejleszti kínálatát, hogy jobban megfeleljen a modern
turizmus és az iskoláskorú korosztály elvárásainak. A részletekről Komlós
Attilát, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és
Környezeti Nevelési Osztály marketing és kommunikációs menedzserét
hallják. - INTERJÚ!!!

A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet.

