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2013. augusztus 23-án, pénteken 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Balogh Tibortól hallják, köszöntöm Önöket!
Szekszárdi elismeréseket hozott a Nemzeti Ünnep
Országszerte elindult a parlagfű szezon
Több paksi intézmény is megújul az iskolakezdésre
Teveli lett a Tarka Fotópályázat nyertese
2013. augusztus 16-án a budapesti Stefánia Palota és Honvéd Kulturális
Központban, Dr. Hende Csaba honvédelmi minisztertől vette át
Magyarország Köztársasági Elnökének kitüntetését Nagy Zoltán
nyugállományú ezredes, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság titkára. Dr.
Áder János köztársasági elnök a védelmi felkészítéssel és a
válságkezeléssel kapcsolatos, a honvédelem érdekében a közigazgatás
területén végzett magas színvonalú, kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
adományozta Nagy Zoltánnak, aki a Honvédelmi Minisztérium Védelmi
Hivatalának vezető főtanácsosa illetve, közigazgatási tanácsadó.
Czikk László a Czikkhalas Kft. ügyvezetője is elismerést kapott Nemzeti
Ünnepünk alkalmából. Ő a Magyar Érdemkereszt kitüntetést vehette át
Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Minisztertől. Czikk László az édesvízi
halak kereskedelmének fejlesztése és a magyar tógazdasági haltenyésztés
technológiájának megújítása terén elért eredményeiért kapta meg ezt az
elismerést. A kitüntetett a TEOL-nak elmondta, hogy 30 év munka után már
készült a visszavonulásra, de most úgy érzi adósa hazájának, így tovább
dolgozik a varsádi halgazdaság fejlesztésén.
Gaál Zoltánné Környezet-egészségügyi és kémiai biztonsági felügyelőtől
kapott információk alapján Szekszárdon a 33. héten az összes pollenszám
mennyisége a levegőben tovább csökkent az előző hetekhez képest,
csupán kedden volt egy kis emelkedés. A 33. héten már a parlagfű szórta
legnagyobb számban pollenjét, csütörtökön koncentrációja elérte a magas
szintet. A parlagfű után a legtöbb pollent még mindig a csalánfélék szórták,

de koncentrációjuk már csupán közepes mértékű volt - az előző hetek
nagyon magas koncentrációjához képest. A kender koncentrációja kedden
volt magas, amúgy közepes mértékű volt. Közepes koncentrációban szórta
továbbra is pollenjét az üröm, de hét végére koncentrációja alacsony
értékre csökkent. A pillangósvirágúak, a libatopfélék, és a pázsitfűfélék
pollenszórása egész héten alacsony volt. A változékony, csapadékos, de
napsütéses időben várható a parlagfű pollenkibocsátásának (virágzásának)
ugrásszerű növekedése. E hét elején tovább nőtt a pollenterhelés. Az eddig
beérkezett adatok alapján már a parlagfű pollenszemeit regisztrálták a
legnagyobb számban, koncentrációja Pesten, Pécsen és Zalaegerszegen is
elérte a magas szintet. A kender virágporából leginkább közepes, Pécsen
kedden magas koncentrációt
mértek. Közepes koncentrációban
regisztrálták még a csalánfélék, az üröm, és a libatopfélék pollenszemeit.
Idén tizenegyedik alkalommal írták ki a bonyhádi Tarka Marhafesztiválhoz
kapcsolódóan a Tarka fotópályázatot, amelynek témája a szarvasmarha
volt. A felhívásra 46 fotós (ketten Romániából) küldött felvételeket,
összesen 370-et. A háromtagú zsűri – Szabó Béla fotóművész, dr. Füller
Imre, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető-igazgatója, és
Máté Réka újságíró-fotós – 29 alkotó 85 fotóját javasolta kiállításra. Az első
díjat egy teveli alkotó: Asztalosné Illés Tamara nyerte el, Attrakció című
fotójával. Az ezüstérmet jelentő helyet a kecskeméti Kirják József,
Ökörszem elnevezésű felvétele érdemelte ki, míg a harmadik díjat a
kaposvári Bedő Kornél szerezte meg, Mit mondtál?! című fotójával. A
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének különdíját a biatorbágyi Elekes
István vehette át Gyöngédség elnevezésű képéért. A Tarka fotókiállítás
augusztus 30-ig tekinthető meg a Vörösmarty Mihály Művelődési
Központban.
Öt asszony és egy fiatalkorú fiú volt a részese annak az utcai csetepaténak,
ami egy állítólagos rosszindulatú híresztelés miatt tört ki Nagykónyiban. Az
alapkonfliktus két asszony között alakult ki, később még négyen
kapcsolódtak be a küzdelembe. A szembenálló feleket végül sikerült
szétválasztani, a konfliktus komolyabb sérülés nélkül zárult. A Tamási
Rendőrkapitányság
csoportosan
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garázdaság
bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Az ügy
gyanúsítottjai valamennyien helybéliek, egy 33 éves, egy 39 éves, egy 59
éves asszony és egy fiatalkorú fiú.

Hármas rendezvénnyel ünnepelnek augusztus 31-én Tolnán: sor kerül a
Tolna Megyei Németségi Gálaünnepségre, Tolna Város 19. Német
Nemzetiségi Napjára, és a Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör
fennállásának 25. évfordulóját ünneplik meg egyszerre. Hoós Ernőt, a
Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör Elnökét hallják. - INTERJÚ!!!
Bölcsődei, óvodai, iskolai épületekben, udvarokon végez kisebb-nagyobb
felújításokat, átépítéseket a DC Dunakom Plusz Kft. Pakson. A cég
dolgozói 15 helyszínen, 32 féle megrendelésnek tesznek eleget, a
beázások megszüntetésétől, a térburkolat-javításon át, a kerékpártároló
kialakításáig. Összességében, közel bruttó hatvanmillió forint értékű
munkát végeznek, melyből a legnagyobb, több mint tízmilliós tétel a Bóbita
bölcsőde főzőkonyhájának felújítása lesz. A cég ügyvezetője, Puskás
János tájékoztatása szerint a tanévkezdésre mindenütt befejezik a
kivitelezést.
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet!

