09.11. – vasárnap 15.00
Az életre is veszélyt jelenthet a mustgáz
Tolna megye is bekapcsolódik az állatkínzás szigorúbb
Büntethetőségéért indított kampányba
Nemsoká Szekszárdi Szüreti napok
Még marad a szép idő, bár jöhet pár felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. szeptember 11-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ismét itt a szüret és a mustgáz okozta balesetek időszaka. Boros
Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
elmondta, hogy a mustgáz a szőlő levének erjedése során keletkező
szén-dioxid, színtelen, szagtalan gáz. Önmagában nem mérgező, de a
levegőnél másfélszer nehezebb, és zárt térben a levegőt kiszorítva, a
padlótól tölti fel a helyiséget, oxigénhiányos állapotot idéz elő. Ez előbb
szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül pedig fulladásos halált
okoz. A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospincék
szellőztetésével,
illetve
szén-dioxid-érzékelők
telepítésével
megelőzhetőek. A legegyszerűbb módszer, ha egy pálcára helyezett égő
gyertyát maga elő tartva megy le a pincébe. Minél lejjebb van a gyertya,
annál jobb. Ha a lánk kialszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget. Ha
mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es
segélyhívó számot! (teol.hu)
Országos kampány indul az állatkínzás szigorúbb büntethetőségéért. A
cél az lenne, hogy bizonyos, minősített bűnesetekben alkalmazni
lehessen az emberi élet kioltásával kapcsolatos súlyosbító
szabályrendszert is, így az előre kitervelt, a különös kegyetlenséggel
elkövetett bűntett, valamit a védekezésre képtelen áldozattal szembeni
kitételt is alkalmaznák. A durva kegyetlenség miatt pedig minden
esetben letöltendő börtönbüntetést kellene kiszabni. További részletek
Fiáth Szilviától a Tolnai megyei állatvédők vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Több mint 60 programelemmel, több száz fellépővel várja idén
szeptember 15. és 18. között az érdeklődőket a Szekszárdi Szüreti
Napok. A város legnagyobb rendezvénye idén is minőségi programokat
és minőségi borokat kínál majd a vendégeknek. A fesztivált bemutató
sajtótájékoztatón Ács Rezső polgármester elmondta, nagy részvételre

számítanak, ezért lejjebb helyezik el a Szent István téri nagyszínpadot a
négysávos úton, hogy bővítsék a publikum rendelkezésére álló teret. Itt
pénteken az Omega, szombaton a 30Y, vasárnap pedig a Hooligans
koncertje lesz a fő program. Újdonságként óriási kivetítők is segítik majd
a vendégeket abban, hogy a programokat kövessék. A borudvarban 42
kiállító – ebből két pálinkaház, a szekszárdi borvidék nagyobb és kisebb
pincészetei mellett három tolnai borvidéki borászat – mutatkozik be. A
borszeminárium keretében tíz pincészet nedűit és munkáját ismerhetik
meg az érdeklődők. A kézműves vásárban 156 árus kínálja majd igen
változatos portékáit. (teol.hu)
Ismét a Szekszárdi Szüreti Napokkal egy időben rendezi meg a
megyeszékhely a Sió Kupa Kosárlabda bajnokságot. A felkészülésről és
az esélyekről Szabó Noémi az Atomerőmű KSC Szekszárd
másodedzője tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Továbbra is marad a kellemes napos idő, bár egy
picit több felhőre számítson, és néhol lehet egy frissítő zápor is. A szél is
csak ilyenkor erősödik meg. Szekszárdon a hajnali 16 fokról 31 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

