06.15 – szerda 15.00
Ismét egyre több lesz a tűzeset
Pénteken lesz a Felszállott a Páva területi válogatója
Idén is lesz Bukovinai székely tábor Tevelen
Meleg levegő jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. június 15-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ahogy beköszönt az igazi nyár, egycsapásra megnő a szabadtéri
tűzesetek száma. Többségük eloltásához tűzoltók segítségére van
szükség, az ok a legtöbb esetben emberi gondatlanság, hívja fel a
figyelmet Boros Brigitta a Tolna megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője. Általános érvényű elv, hogy amennyiben nem tiltja jogszabály
a tűzgyújtást, úgy kizárólag akkora tüzet szabad rakni, amekkorát
önállóan is el lehet oltani. A lángokat egy pillanatra sem ajánlott
felügyelet nélkül hagyni, és még a tűzgyújtás előtt gondoskodni kell
azokról az eszközökről és oltóanyagokról, amelyekre szükség lehet
ahhoz, hogy még idejében meg lehessen fékezni a tűz elharapódzását.
A kerti sütögetéshez, grillezéshez használt tűz gyújtása nem tilos, ám a
szabályok ez esetben is változatlanok, és a betartásuk ugyanolyan
fontos. A kerti munkákból származó hulladék elégetése egyébként a
szabadtéri tűzgyújtást szabályozó kormányrendelet értelmében tilos,
hacsak azt külön jogszabály nem engedélyezi. Ilyen az önkormányzati
rendelet, amely csak az adott településre vonatkozik, a tűzgyújtás pedig
csak az abban megjelölt helyszínen, időpontban és módszerrel
lehetséges, emlékeztet a teol.hu. (teol.hu)
Most pénteken rendezik meg a Fölszállott a páva területi válogatóját a
Babits Mihály Kulturális Központban, reggel 8 órától. A tavalyi nyertesek
szervezhetik meg idén, ami nagy megtiszteltetés számukra, mondta el
Matókné Kapási Júlianna, a Bartina Néptánc Egyesület vezetője. INTERJÚ!!!
Már megjelent a dinnye a piacon, igaz, még zömében spanyol, olasz és
görög termelőktől, viszont a sárgadinnye már állítólag hazai, írja a
teol.hu. Tolna megyében Szedres, Paks, Tengelic környékén termelnek
értékesítésre dinnyét a gazdák. Ez a gyümölcs ugyanis a homokosabb
talajt jobban szereti. A hazai görögdinnye várhatóan június végén már

kapható lesz, mondta a lapnak Mészáros Zoltán szedresi termelő. A
gazdák 160-200 forint közötti árban reménykednek, és abban, hogy 90
forint alá a legnagyobb dömpingben sem megy le az ára. (teol.hu)
Minden második héten a családok előtt áll nyitva a Szekszárdi
Energiapark. A nyitó rendezvény pénteken lesz. Hogy itt pontosan
milyen programok várnak majd Önre azt Toláczi Zsuzsanna szervező
mondja el. - INTERJÚ!!!
Tíz éves lett a Zombai Virágszálak Roma Club. A jubileumi ünnepség
volt a Zombán a hétvégén immár kilencedik alkalommal megrendezett
Tolerancia Nap fénypontja – mondta el a teol.hu-nak Szancsik Mária, a
zombai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke.Sőt, a tolerancia nap
egyben gyermeknap is volt. Így miután a hagyományoknak megfelelően
megkoszorúzták a Boros Jolán emlékművet, és lezajlott a megnyitó,
számos gyermekprogram várta a 150-200 fős vendégsereg ifjabb tagjait.
Természetesen az ünnepelt Zombai Virágszálak csoport tagjai is
felléptek. (teol.hu)
Várják a bukovinai székely kultúra iránt érdeklődők jelentkezését.
Ugyanis az idén is lesz tábor, melyet a Bukovinai Székelyek Országos
Szövetsége, a Teveli Fiatalok Egyesülete, a Teveli Székely
Hagyományőrző Együttes és a teveli önkormányzat szervez. A július 1723. között rendezendő néprajzi táborban – amely a 27. lesz – az idős
bukovinai székelyek felkeresése, dr. Németh Kálmánról szóló emlékek
keresése, a Bukovinából származó iratok, fotók, tárgyi emlékek
felkutatása, regisztrálása, számítógépes feldolgozása mellett a bukovinai
étkezés és főzés felelevenítése is a program része. A táborra július 10-ig
lehet jelentkezni. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Élénk széllel meleg levegő árasztja el térségünket.
Az egyre hosszabb napos időszakok először keleten lesznek, aztán
vonul a szép idő nyugat felé. Szekszárdon a hajnali 15 fokról akár 31
fokig is melegedhet a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

