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Új víztisztító bázist és rendszert építenek ki Szekszárdon
Nem takarítják be a spárgát bizonyos tengelici ültetvényeken
Bő egy hónapot csúszik a Bonyhádi Termálfürdő megnyitása
2013. május 11-én szombaton, 15 óra 30 perckor a regionális hírek
következnek a Rádió Antritton, jó napot kívánok, Török Mónika
vagyok.
Rövidesen megoldódik a megyeszékhely hosszú távú, egészséges és
költséghatékony ivóvíz ellátása, ugyanis új víztisztító bázist és rendszert
építenek ki. - adta hírül a Tolnai Népújság
A „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” címet viselő projekt nyitórendezvényét pénteken tartották a
polgármesteri hivatalban. Az érintettek számára rendezett konferenciát
megelőzően Ács Rezső alpolgármester, Märcz László, a polgármesteri
hivatal műszaki igazgatóságának vezetője és Dzsogán József
projektmenedzser tartott sajtótájékoztatót.
Ács Rezső elmondta: már 1993-ban észlelték, hogy a kutakban szennyező
anyagok jelentek meg, de mint hangsúlyozta, az ivóvíz nyugodtan
fogyasztható, hiszen tisztításáról eddig is gondoskodtak. Csakhogy a
jelenleg alkalmazott módszer igen költséges, így új lehetőségek után kellett
nézni.
A tervezés 2007-ben kezdődött el, és az önkormányzat 2011-ben nyújtott
be pályázatot. A 4,7 milliárd forintos beruházáshoz nettó költség alapon 3,7
milliárd forint támogatást nyert a város, az alpolgármester ugyanakkor azt is
kiemelte, hogy az önerőhöz szintén sikerrel pályáztak, és annak a jogi
feltételei is adottak, hogy az áfát vissza tudják igényelni.
A műszaki tartalomról Dzsogán József elmondta, hogy nyolc termelő kutat
fúrnak, illetve létesítenek egy telepet Fadd-Dombori külterületén. Itt végzik
majd a tisztítást, vagyis a megengedett határérték alá viszik a víz vas,
mangán és ammónium tartalmát. Innen 17 kilométer hosszú vezetékek
szállítják a vizet a már meglévő bogyiszlói bázisra, és onnan jut el az ivóvíz
a lakossághoz. A Szekszárdon élők napi átlag vízfogyasztása 7000

köbméter, de igény esetén napi 10 ezer köbméternyi víz kezelésére is
képes lesz az új tisztító telep – egészítette ki Märcz László.
A rendszer műszaki élettartama ötven év, ám folyamatos karbantartás
mellett ez 80-100 évre is kitolható. A projektmenedzser azt is hozzátette,
hogy hamarosan lezárul a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési
eljárás, az év hátralévő részében pedig a műszaki tervek elkészítése és a
hatósági engedélyek beszerzése vár a nyertes cégre. A földmunkák jövő
tavasszal kezdődhetnek, egy évvel későbbre, 2015-re pedig már a
próbaüzemet tervezik.
A probléma észlelése óta egyébként mintegy hetven tanulmány készült a
témában, és a modellezések alapján arra jutottak a szakemberek, hogy
2017-re további veszélyes anyagok juthatnak el a szekszárdiak ivóvizét
jelenleg biztosító nyolc kútba, így mielőbb elejét kell venni a vízminőség
romlásának. - írja a Tolnai Népújság
Május 15-én mutatják be Szekszárdon, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Könyvtártermében Czencz János festőművész művészeti albumát. Czencz
János jelentőségéről is beszélt a Rádió Antrittnak Rühl Gizella, az album
szerkesztője. - INTERJÚ!!!
Az idén nem takarítják be a spárgát a Donau-Spargel Kft. által művelt
tengelici ültetvényen, mert gazdaságtalan lenne, a termény területe az
előző évekhez képest a felére csökkent, és tavaly jelentős volt a
terméskiesés.
A két német zöldségkereskedő cég tulajdonában lévő tengelici székhelyű
kft. 2012-ben mindössze 35,6 tonna spárgát takarított be, a
spárgatermesztésből 29,5 millió forintos árbevételt ért el - mondta
Kövecsesné Prikkel Gabriella, a cégnek számviteli szolgáltatást végző
Tenkop Zrt. gazdasági igazgatója.
A német cég a korábban Tenkop Zrt. által művelt területet és a zrt.
létesítményeit - válogatót és hűtőházat - bérli, de a korábbi 95 hektár
helyett csak 44 hektáron folytatja a munkaigényes zöldségfajta
termesztését.
A gazdasági igazgató arról számolt be, hogy a német cég négy éve végezte
el a fehér színű, halványított spárga telepítését, amely a negyedik, ötödik
évben fordul termőre. 2012-ben próbaszedést végeztek rövidebb
betakarítási idővel. Egyebek mellett az aszály miatt a talajerő utánpótlása

nem volt hatékony, így a termés mintegy ötven százaléka volt a vártnak. A
kft. tulajdonosai úgy döntöttek, gazdaságtalan lenne az idén betakarítani a
spárgát, ezért nem teszik meg - tette hozzá.
A kft. 2012-ben kilogrammonként 827 forintos áron értékesítette a növényt.
Tengelicen 1993-tól 2001-ig a Tenkop Rt. - a zrt. jogelődje - termesztett
spárgát, amelyet többségében német piacon értékesítettek. A jó gazdasági
években 500-600 forintos kilogrammonkénti árat értek el, és 400 tonna
körül alakult a válogatott, tisztított spárga éves mennyisége. - írja a
szekszardihirhatar.hu
Nem végezte el a Bonyhádi Termálfürdő kivitelezője a szükséges
munkálatokat, így bő egy hónapot csúszik a létesítmény megnyitása.
Várhatóan június 15-én látogatható először a strandfürdő.
Május elsején ünnepelte megnyitásának egyéves évfordulóját a Bonyhádi
Termálfürdő. A jeles napon azonban nem volt látogatható a létesítmény,
ugyanis elhúzódtak a tavaly átadott fürdőben az építési munkálatok. A
problémát az okozta, hogy a fürdő kivitelezését végző vállalkozó csődbe
ment, és adós maradt néhány teendővel, s ezeket most az
önkormányzatnak kell pótolni. A fürdő átadását elve 2011 végére tervezték,
ebből lett tavaly május, de tulajdonképpen ez csak próbaüzem volt, ami
alatt kiderült a kivitelezés jó néhány hiányossága.
Az egyik ilyen probléma lehet, hogy algásodott az élménymedence vize,
ami miatt a szezonban öt napra be kellett zárni a fürdőt. A vízkezelési
problémák mellett viszont most fásítani, parkosítani is fognak, valamint
automata öntözőrendszert alakítanak ki. A munkálatokkal várhatóan a nyár
első napjáig elkészülnek, s a szükséges szakhatósági engedélyek
megérkezése után június 15-én nyithatja meg kapuit a termálfürdő.
A létesítmény összesen 416 millió forintos beruházásból épült fel, javarészt
önkormányzati forrásból. A Bonyhádi Termálfürdőben három, együtt 640
négyzetméteres medence található, közülük az egyik élményelemekkel is
felszerelt. A fürdőkomplexum egyszerre 7-800 fürdővendég fogadására
alkalmas. - olvasható a termalonline.hu-n.
" Ki segít nekünk" rajzpályázat
A Re-Kom Kft a települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztéséhez kapcsolódóan rajzpályázatot hirdet. A pályázatot a
beruházáshoz kapcsolódó 100 településen működő általános iskolák diákjai

számára írja ki a szolgáltató. A pályázat egy olyan "gondolati utazásra"
hívja az érdeklődő diákokat, aminek középpontjában a "Szelektív
hulladékgyűjtés” valamint annak fontossága áll. Egy pályázó maximum
három pályaművet adhat be. Egyes képek és képsorok is beadhatók. A
pályázatra kizárólag saját készítésű rajzzal lehet pályázni. Az esszét lehet a
rajzok hátoldalára írni vagy külön lapra is, amit csatolni kell a rajz mellé. A
rajz hátoldala minden esetben tartalmazza a kép címét, a szerző nevét,
életkorát, címét, e-mail címét, az iskola nevét és címét, valamint a
felkészítő tanár nevét, elérhetőségét, illetve képsor esetén a sorrendet
jelölő számokat.
A nyertes pályázatot a kiíró felhasználja majd a későbbi kampánya során,
mellyel a szelektív hulladékgyűjtést igyekszik népszerűsíteni a lakosság
köreiben.
A kijelölt zsűri által megítélt nyertes alkotás készítője nyeri el a fődíjat. A
nyertes pályázó ezen kívül hozzájuttatja az osztályát is egy nagyszerű
élményhez: az egész osztály egy egynapos kiránduláson vehet részt, mely
során a Fővárosi Állat- és Növénykertet látogathatja meg a Re-kom Kft.
jóvoltából. A beérkezett alkotásokat a kiíró a nagyközönség számára
megtekinthetővé teszi, kiállítja. A pályázat beadási határideje: május 31.
(péntek) 16.00 óra
A pályamunkákat a Re-kom Kft címére, a Szekszárd, Táncsics M u.3.
szám alá várják, illetve személyesen is ide adhatók le május 31-ig,
munkanapokon 8-16 óra, pénteken 8-14 óra között. Az eredményhirdetés
és díjátadó időpontjáról elektronikus és/vagy postai úton tájékoztatják a
pályázókat.

