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Szekszárd ismét ringbe száll a legnépszerűbb település címért
Sikerrel megóvták az ültetvényeket
Gázszivárgás volt Szedresben
2013. augusztus 17-én szombaton 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Török Mónikától hallják, köszöntöm Önöket!
Szekszárd ismét ringbe száll a legnépszerűbb település címért
Szekszárd ismét harcba száll a Legnépszerűbb borvidéki település címért a
Koccint az egész ország elnevezésű program keretében. - írja a Szekszárdi
Hírhatár
Másodszor csatlakozik a tolnai megyeszékhely ahhoz az országos
kezdeményezéshez, amelynek során a Legnépszerűbb borvidéki település
cím elnyerése a tét. A versenyt az a település nyeri, ahol egy időpontban a
legtöbben koccintanak egyszerre.
A szervezők minden nagykorú szekszárdi borkedvelőt várnak augusztus
20-án, kedden 20 órakor a szekszárdi Prométheusz Parkban. A koccintás
saját pohárral történik, a belevalót 16 neves szekszárdi borászat biztosítja.
Sikerrel megóvták az ültetvényeket
Növényvédelmi bemutatót tartott több, növényvédő szert forgalmazó cég
Szekszárdon, a Sárosdi Pincészet ültetvényeinél. - írja a Tolnai Népújság
A meghívott szőlőtermesztők meggyőződhettek arról, hogy a jókor,
megfelelő készítményekkel elvégzett permetezés hatékony, hiszen
kevesebb beavatkozás is elég, hogy egészséges maradjon az ültetvény.
Sárosdi Róbert elmondta, jó "partnernek" bizonyultak a vegyi készítmények,
de a jövőben a bio-szőlőtermesztéssel is foglalkoznak, mert a piacon igény
van az így készülő borokra. A szőlőtermés jónak ígérkezik, a szüretet
szeptember elején rizlinszilvánival kezdi majd a pincészet.

Gázszivárgás volt a Tolna megyei Szedresben
Gázszivárgás miatt tizenöt embernek kellett elhagynia az otthonát péntek
délelőtt Szedresben - közölte a Tolna megyei katasztrófavédelmi szóvivő az
MTI-vel.
Boros Brigitta tájékoztatása szerint a szivárgást az okozta, hogy a Garay
utcában egy üresen álló telken fűnyírás közben megsérült egy
földgázvezetékcsonk. A szivárgást délre megszüntették.
A hat, közeli lakóépületben élő tizenöt ember már visszatérhetett
otthonába - tette hozzá.
Piros riasztás a parlagfű miatt!
Az ország több részén elérte az elsőfokú riasztási szintet a parlagfű
pollenkoncentrációja - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ÁNTSZ) csütörtökön a Facebook-oldalán írta az MTI.
Azt írták, a múlt héten a Balatontól délre, a Somogyi-dombság, valamint a
Mezőföld, továbbá a Duna vonalát átlépve a Kiskunság nagyobb részén
összefüggően és az ország keleti határszakasza mentén is elérte a
parlagfű pollenkoncentrációja a légköbméterenkénti 30-49 pollenszemet.
Ezért az Országos Környezetegészségügyi Intézet ezekre a tájakra
elsőfokú, piros riasztást adott ki. A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer
térképén piros színnel jelölték többek között az ország keleti határvonalát,
beleértve olyan nagyvárosokat, mint Nyíregyháza, Debrecen és
Békéscsaba, továbbá nyugaton Székesfehérvár, Kecskemét, Kaposvár és
Szekszárd térségét.
Emellett az ország túlnyomó részén figyelmeztető (narancs színű) jelzés
van érvényben, ez alól csak a Visegrádi-hegység és a Börzsöny, valamint a
Villányi-hegység térsége kivétel. A parlagfű pollenkoncentrációja várhatóan
a következő napokban, hetekben emelkedni fog, az arra érzékenyek
készüljenek fel tüneteik erősödésére - figyelmeztetett az ÁNTSZ.
Elismerések adományozásához várnak javaslatokat Pakson
A Pro Urbe Emlékérem, a Paks Város Díszpolgára cím, és a Segítő Kéz
kitüntetés adományozásához vár javaslatokat a paksi önkormányzat. Az

önkormányzat által alapított kitüntetéseket, a polgármester előterjesztésére
a képviselő-testület adományozza.
A kitüntetendő személyekre – esetenként közösségekre – javaslatot tehet
minden paksi lakos, minden paksi székhelyű jogi személy és szervezet. A
javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, mely – a benyújtó
szerint – méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatot a jegyzőhöz kell eljuttatni.
A Pro Urbe Emlékérmet olyan személyek és közösségek kaphatják, akik
kiemelkedő, áldozatos munkájukkal, jelentős közéleti tevékenységükkel
elősegítették a város gyarapodását, hírnevének öregbítését.
A Paks Város Díszpolgára cím olyan személynek adományozható, akinek a
tevékenysége országos, esetleg nemzetközi szinten is ismert, paksi
kötődésű, vagy munkássága nagy hatást gyakorolt a város fejlődésére.
A Segítő Kéz kitüntetést pedig olyan személy kaphatja, aki munkájával
jelentős mértékben hozzájárult a város szociális és gyermekjóléti
ellátásának javításához.
A Pro Urbe Emlékérem és a Paks Város Díszpolgára cím esetében a
javaslatokat szeptember 10-ig várják, míg a Segítő Kéz kitüntetéshez
szeptember 13-ig adhatják le a javaslatokat.
Két napos programözön Pakson
Két napos programsorozat várja az érdeklődőket Pakson augusztus 19-én
és 20-án, hétfőn és kedden. A koncertek mellett számos kulturális program
közül lehet válogathatnak, valamint sor kerül a Duna átúszásra is. A
részletekről Czink Dóra turisztikai referenst hallják. - INTERJÚ!!!
Desszertünnep lesz Dombóváron
Desszertünnepet rendeznek a Rákóczi túrós kitalálója, Rákóczi János
mesterszakács emlékére Dombóváron. A kétnapos szeptemberi
eseményen a desszertek mellett a desszertborok is versenyeznek. olvasható a borespiac.hu-n.
Idén 55 éve, hogy Rákóczi János bemutatta a brüsszeli világkiállításon
később legendássá vált túrós lepényét, amely nem sokkal később nevét
viselve lett közismert a gasztronómiában - mondta Kriston Vízi József, a
dombóvári Helytörténeti Múzeum igazgatója az MTI-nek.

A Dombóvár melletti Felsőleperden született cukrász és mesterszakács
emlékére szeptember 27-28-ra meghirdetett kétnapos fesztiválon országos
desszertversenyt rendeznek, amelyen tehetséges diákok készítenek
Rákóczi túróslepényt hagyományos recept szerint, emellett megválasztják
az év desszertborát, amelyből ünnepi kóstolót tartanak.
A tájékoztatás szerint nagy "hungarikumesélyes" édességgel, a dombóvári
készítésű, Kézműves Remek-díjjal elismert bonboncsaláddal is
megismerkedhet a közönség. A gasztronómiai programokat a Helytörténeti
Múzeumban különleges tortalapátokat, régi szakácskönyveket bemutató
kiállítás, könyvbemutató és a város több helyszínén folklórműsorok kísérik.

