08.18 – hétfő 15.00
Elbukott a műanyagégető kiserőmű terve Páriban
Letették a vízbázis alapkövét Bogyiszlón
Még egy utolsó permetezés szüret előtt
Megint közelítenek a felhők

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. augusztus 18-án,
hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Most már biztos, nem lesz Páriban műanyag hulladékot égető kiserőmű.
A helyi népszavazáson nagy többséggel utasították el a tervezetet a
helyiek. Az 518 jogosult közül 352-en vettek részt a népszavazáson,
amely érvényes és eredményes volt, jelentette be a hétvégi referendum
után a helyi választási iroda vezetője. Mindössze 80 igen szavazatot
kapott az elképzelés. A 670 lakosú községben az önkormányzati
tulajdonú Pári Vagyonkezelő és Befektető Zrt. akart öt megawatt
teljesítményű, évi 1200 tonna műanyaghulladékot feldolgozó
kiserőművet, valamint egy ahhoz kapcsolódó pelletüzemet építeni
ötmilliárd forintos beruházással. Ezt azonban már nem tehetik meg.
(teol.hu)
Hamarosan új vízbázisra támaszkodhat Szekszárd. 6,5 milliárd forintból
épül majd meg a rendszer Bogyiszló mellett, melynek alapkövét múlt hét
pénteken tették le. A kivitelező már dolgozik is az ivóvízminőség-javító
programon. Még 1993-ban derült ki, hogy a lőtéri vízbázist egy
szennyeződés veszélyezteti, emiatt több kutat le kellett zárni. Pár évre rá
egy mentési programmal el lehetett hárítani a vészt, de hosszú távú
megoldás kellett. A tervek szerint a most kialakítandó vízbázis akár 100
évre is megoldást jelent majd. A költségekből egy fillért sem kell a
városnak állnia, mert azt az unió fizeti. A műszaki kivitelezés határideje
2015 május vége, a sikeres próbaüzemet követően, várhatóan még az
év őszén rácsatlakozhat Szekszárd az új vízbázisra. Persze addig is a
legszigorúbb követelményeknek megfelelő, tiszta vizet kapnak az
emberek. (teol.hu)
A szüret előtti utolsó permetezéshez készülődnek a szőlő termesztők. A
jól védett szőlők szépen színesednek. A fürtök záródtak, mondta dr. Gabi
Géza, a megyei kormányhivatal növényvédelmi igazgató-helyettese a
teol.hu-nak. Már a gombabetegségeknek egyre kevesebb az esélyük, a

lisztharmat már szinte sehol sem tud kárt okozni. A botritisz azonban az
érő csemegeszőlőkben is megjelent. A sok eső hatására felrepedt
szemeken szürkepenészes gócok láthatóak. Mivel a gombaspórák
könnyen megjelennek a levegőben, így akár járvány is kialakulhat. A
peronoszpóra, a késői fajtákban, még mindig jelentős veszélyként
leselkedik a szőlőre. Az elmúlt hetekben két fertőzési ciklus indult el
peronoszpóra esetében. Ennek tünetei a napokban fognak megjelenni.
(teol.hu)
A Székely Dózsa György című tánckrónikát láthatja az idei augusztus
20-i ünnepségen a szekszárdi közönség a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes előadásában. A részletekről Karácsonyi Zoltán a
szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ művelődésszervezője
tájékoztatja a hallgatókat. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja! További információink!
Újraszentelték az udvari templomot. Az épület külső felújítása ugyanis
most fejeződött be. 30 millió forintból kapott új tetőt, toronysüveget és
vakolatot Isten háza. És helyreállították az épületnél lévő, romos
állapotba került keresztet is. Az újraszentelés szertartását dr. Udvardy
György pécsi megyés püspök végezte. (teol.hu)
Közel 600-an indultak a hétvégén megrendezett III. Szálkai Triatlon
kupán. A megmérettetést 4 távon lehetett teljesíteni, a minitől a fél
maratonig, akár váltóban is. Az eredményeket Posta Endre szervező
meséli el. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: A kellemes nyári idő után ismét érkeznek majd a
felhők. Még sokat süt a nap, és kellemesen fújdogálhat a szél, de jön a
ború, amelyet megint egy front hajt. Az előrejelzés szerint ismét esik
majd, és a következő pár napban le is hűl a levegő, amolyan őszies
hangulat lesz úrrá mindenen. Addig azonban Csibrákon a reggeli 14 fok
után 28 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

