09.02 – péntek 15.00
Megkezdődött a szüret a Szekszárdi és a Tolnai borvidéken
Megyenapot ünnepeltek a megyeházán
Belelátnak a fák belsejébe Dombóváron
Marad még a nyár
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. szeptember 02-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Hivatalosan is megkezdődött a szüret a szekszárdi és a tolnai
borvidéken. A teol.hu azt írja, hogy a korai fajták többségén sajnos
látszik az év minden nyűge: az elhúzódó virágzás, a sok eső miatti
betegségek, és sok helyen a permetezések ellenére is rothad a szőlő.
Ennek ellenére aki hozzáértéssel, nem rutinból gondozta a szőlőjét, jó
minőségben reménykedhet. Jelenleg 14-15-ös a cukorfok, sok a darázs
és a rothadás a szőlőben – mondta a lapnak dr. Gabi Géza, a megyei
kormányhivatal növényvédelmi szakembere. A repedésre és rothadásra
érzékeny fajták bogyói fokozott veszélyben vannak, főleg a várható esők
miatt. Elsősorban a Szőlőskertek királynője, a Leányka, a Rizlingszilváni,
a Kékoportó és a Kadarka bogyói repedtek fel, és az amúgy már cukros
fürtökön a botritisz robbanásszerűen terjedhet. Helyi termelők a
napokban próbamérések során a Rizlingszilvánit 15 mustfokosra mérték
a Szekszárdhoz tartozó Kerékhegyen. A kékszőlők nagyrésze elérte a
14-15 mustfokot. Az alacsony cukorfok és a magas savtartalom miatt
még várni kellene az első szedéssel. (teol.hu)
Felavatták a Beszédes József iskola új szárnyát Dunaföldváron. Az
intézményt 5 évvel ezelőtt adták át. A Templom téren lévő épületből
három osztály is a Kossuth utcába, a főépületbe költözhetett. A bővítést
a rendőrség korábbi épületének átalakításával valósították meg. A
tantermek mellett egy tornaszobát is kialakítottak. Horváth Zsolt
polgármester az átadón köszönetet mondott a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványnak, hogy 30 millió forinttal támogatta az
átalakítást, valamint Süli Jánosnak, Paks polgármesterének, hogy
bábáskodott fölötte. (teol.hu)
Mint 1999 óta minden évben, idén is szeptember 1-én ünnepelte Tolna a
megyenapot. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke számol be
Önnek az eseményről. - INTERJÚ!!!

Az utakon is emlékeztetnének a tolnai megyeszékhelyre. Szekszárd a
borászok céhével közösen kezdeményezi, hogy az M6-os autópálya
négy alagútja – ebből kettő Tolna, kettő pedig Baranya megyében van –
nevet kapjon az eddigi A-, B-, C- és D alagút helyett. Az elképzelés az,
hogy az elnevezés a megye jellegzetességére hívja fel a figyelmet,
megyénkben tehát a bor és a borvidék lesz ebből a szempontból a
meghatározó. (teol.hu)
Akusztikus tomográf segíti a viharkárok megelőzését Dombóváron. A
Fakopp 3D nevű készülék egy magyar fejlesztés, amelyet már a világ
több pontján használnak. Az erősebb széllökéseknek jellemzően az
elkorhadt, meggyengült fák nem tudnak ellenállni, kidőlnek, eltörnek. Ám
most már bele is lehet látni a fatörzsekbe. Az új szerkezetről Boros
Brigitta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
beszél. - INTERJÚ!!!
Az elmúlt években jelentős mértékben megcsappant a hazai
fecskeállomány, ez tapasztalható Tolna megyében is. Az itt élő három
fecskefaj populációjának drasztikus csökkenését a megyében is
tapasztalták, áll a teol.hu összefoglalójában. dr. Kiss Ernő, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tolna megyei szervezetének
titkára azt mondta a lapnak, hogy idén talán emelkedett a létszám.
Hozzátette, ebben a kiegyensúlyozottabb nyári időjárásnak is szerepe
lehet. Most elsősorban a parti- és a füstifecske csapatok gyülekezését
lehet látni, ők korábban indulnak, mint a molnárfecskék, amelyek között
még lehet látni fiókáikat gondozókat. A Magyar Madártani Egyesület
közlése szerint a hazai fecske populáció az ezredforduló óta
megfeleződött. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Igazi strandidő ígérkezik. A napsütést maximum
fátyolfelhők törhetik meg, és esni sem fog, sőt a szél is csendes.
Szekszárdon a hajnali 14 fokról 31 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

