Május 19, hétfő 15.00
Gombaveszély a szekszárdi szőlőkben
Tolnában is hétszeresére nőtt a hepatitis fertőzések száma
Térfigyelő kamerák Dombóvár utcáin
Sok napsütés, hétvégén pedig már strandidő várható
Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok! 2014. május 19én, hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Peronoszpóra veszélyre figyelmeztetik a szekszárdi
szőlősgazdákat. Május közepén az egész tolnában megjelent a
gombafertőzés, amely egy nagyobb erejű járványt is okozhat. A
csapadékos időjárás sajnos a termésnek, hanem a
peronoszpórának kedvez, ezért amint lehetséges, ismételt
permetezéssel érdemes védekezni. Közben a lisztharmat veszély
sem múlt még el, a felmelegedéstől ugyanis ez a gombafajta is
gyorsan szaporodhat. Idén a szőlő vontatottan fejlődik, május
vége előtt nem számítanak virágzásra a szakemberek. (teol.hu)
Közben összemérték a régió legjobb Borait. A Pécsi, a Szekszárdi
a Tolnai és a Villányi borászok mutatták be büszkeségeiket. Ez a
TOP25 borverseny. A négy borvidékről összesen 45 pincészet
nevezett be 122 bort, a legtöbb borminta Villányból érkezett.
Tolnából 14 bor került be a legjobbak közé. A nyerteseket június
21-én mutatják be Pécsett a Hotel Corsóban. (teol.hu)
Tolna megyében is nőtt a hepatitis fertőzöttek száma. Az országos
átlagot követve, itt is 7-szer annyi beteget regisztráltak az elmúlt
egy évben, mint az azt megelőző időszakban. A Tolna Megyei
Népegészségügyi tisztifőorvost kérdeztük a részletekről. dr
Németh Lídia azt is elmondta a Rádió Antritt hallgatóinak, hogyan
kerülhető el a hepatitis fertőzés. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja. További információink.
Térfigyelő kamerákat kap Dombóvár. Ilyen szerkezetet szerelnek
a városházára is, mely a település forgalmas pontján, a Hunyadi
tér és a Jókai utca kereszteződésében történtetek rögzíti majd. Ez
lesz az első, de 5 körzetben összesen 23 kamerát helyeznek el.

A rendszer kiépítéséről megszületet a szerződés is. A
városvezetés abban bízik, hogy a helyi vállalkozók beszállnak
majd a költségekbe. Hiszen ezek a fejlesztések az ő üzleteik
biztonságát is megnövelik. (teol.hu)
Egy hódlegényt engedtek szabadon Szekszárdon. Az állat még
egészen kiskorában árvult el, a Rába partján találták meg.
Állatkerti gondozók nevelték fel. Most eljött az idő, hogy a Pocak
névre hallgató hódfiút visszaengedjék természetes közegébe. A
körülötte bábáskodók sok szempontot figyelembe vettek, és úgy
döntöttek, hogy Szekszárd határában, a Sió partja az optimális
hely a számára. Egykori gondozói azt kérik: ha valaki találkozik
majd Pocakkal, jelezze az állatvédőknek, hogy továbbra is
figyelemmel kísérhessék a sorsát. (teol.hu)
Külön a legkisebbnek alakítottak ki kuckót az alsónyéki
könyvtárban. Az ehhez szükséges eszközöket pályázat
segítségével kapták a megyei intézménytől. Ez sok új játékot,
könyvet, CD-ket jelent. Az önkormányzat a helyi Leader
akciócsoport közreműködésével pályázott az építkezésre, a
községi könyvtár és a Hagyományőrzők tere kialakítására 11 millió
forintot nyertek a nyékiek. A cél az volt, hogy a könyvtár a hét
minden napján látogatható legyen. Az uniós támogatással
működő, gyerekeknek szóló képességfejlesztő foglalkozások,
valamint a hímző-, rostkötő és szövő szakkörök a nyárig
folytatódnak. (teol.hu)
Jubileumi kiadvánnyal színesítették a Népi Gyermekjáték és
Gyermek Néptáncfesztivált dombóváron. A tizedik évforduló
alkalmából felidézték a korábbi fesztiválok emlékeit is. A
művelődési házban tartott eseményen a környező falvakból és a
megyehatáron túlról érkező csoportok is igyekeztek felülmúlni
korábbi produkcióikat. Összesen 12 óvodás csoport állt színpadra
a fesztiválon, főként magyar és német nemzetiségi táncokkal
készültek, de volt olyan is, aki élő zenei kísérettel mutatta be
tehetségét és tudását. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Ragyogó napsütéses időben indult a hét
Tolnában is, a meteorolgóusok fokozatos felmelegedést ígérnek.
Bár egy-egy gomolyfelhő megzavarhatja a napozást, jelentős
mennyiségű esőre már nem kell számítani, sőt a hét második
felében már igazi nyári idő várható, a hétvégére strandidőt
jósolnak. Szekszárdon és környékén a mai 23 fok után holnap 25
fok is lehet.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

