09.16 – szerda 15.00
Kevesebb kukorica termett a megyében
Folytatja tájékoztató kampányát a Paksi Társadalmi Tanács
Pénzkímélő beruházások Tolnán
Nyárias az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. szeptember 16-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Idén 30 százalékkal kevesebb kukoricára lehet számítani a múlt évhez
viszonyítva. Ezt Fenyvesi János, faddi termelő mondta a teol.hu-nak
nyilatkozva. Beszámolója szerint a helyzetet tovább rontja, hogy 41 ezer
forint körül van a termény tonnánkénti ára. Ráadásul kicsi az esély arra,
hogy ez felfelé mozduljon el. Sok gazdálkodónál az is problémát jelent,
hogy a rendelkezésére álló tárolókban még az árpa és a búza áll, így a
kukoricát nincs hová elhelyezni. A kereskedést az is nehezíti, hogy a
Duna vízállása alacsony, így szállítási problémák is adódtak. Kiss János
szedresi gazdálkodó elmondta, a kukoricának a termelési költsége,
hektáronként 250-300 ezer forint között van. Jó esetben megterem az
idén belőle hektáronként 7 tonna, a jelenlegi felvásárlási árral számolva
éppen hogy megérte vele foglalkozni. (teol.hu)
Több ezren próbálnak megélni Tolna megyében alkalmi munkákból.
Többségük a mezőgazdaságban vállal idény jellegű munkát. Főleg
szüret idején jellemző, hogy pár hétre, vagy egy hónapra elszegődnek
egy adott pincészethez. A legtöbben egy adott célra gyűjtik össze az így
keresett kis pénzt. Ám az így alkalmazott embereket komoly hátrány
érheti, ha feketén azaz bejelentés nélkül dolgoznak. Hasznos
információk Mózsik Szilviától, a NAV tolna megyei igazgatóságának
szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
A Paksi Társadalmi Tanács 41 települését járja sorra év végéig az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. interaktív kamionja. Ez bemutatja a
hazai energiapolitika fontosabb célkitűzéseit, az atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat és az új blokkok létesítésével,
üzemeltetésével kapcsolatos környezeti hatásokat. A kamion a környező
Bács-Kiskun megyei települések érintése után átkel a Dunán, és Tolna

megyében folytatja útját. A Paksi Társadalmi Tanács mind a negyvenegy
településén házhoz viszi az információkat. Minderről dr. Aszódi Attila
kormánybiztos és Mittler István, a projekttársaság kommunikációs
igazgatója beszélt a kalocsai városházán tartott közelmúltbeli
sajtótájékoztatón, írja a teol.hu. (teol.hu)
Még olcsóbbá szeretné tenni a városvezetés Tolna működtetését.
Appelshoffer Ágnes polgármester a teol.hu-nak azt mondta, hogy ennek
egyik leghatékonyabb eszköze a középületek energetikai korszerűsítése.
Legutóbb a polgármesteri hivatal, a Sztárai gimnázium és az Eötvös
utcai iskola tetejére szereltettek elektromos áramot termelő
napelemeket. Erre 35 millió forint pályázati támogatást nyert az
önkormányzat. Napelemek kerülnek a MAG-Ház tetejére is. Ezt a 17,4
millió forintos beruházást a projekt pénzmaradványából finanszírozzák. A
fűtési költségekben jelentős megtakarítást hoz majd a Bartók utcai iskola
és a városi sportcsarnok fűtéskorszerűsítése. Részben szintén az
energiahatékonyságot javítja egy hatvanmilliós pályázati projekt – három
orvosi rendelő felújítása. Az Alkotmány utcai, a mözsi és a Garay utcai
épület új tetőt kap, kicserélik a nyílászárókat, előbbi két létesítményt
hőszigeteléssel is ellátják. (teol.hu)
Bűnmegelőzés-alapú társadalom - Prevenció a XXI. században címmel
jelent meg nemrég dr. Garamvölgyi László könyve, ennek apropóján a
Szőlő-Szem Mozgalom dedikálással egybekötött könyvbemutatót
szervez most pénteken 16:00-tól. A hangos meghívót Balogh László
elnök adja át Önnek. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Továbbra is jó sokat süt a nap. Csak pár felhő
kóborol az égen, esőre pedig nem kell számítani. Gerjenen a hajnali 19
fok után 34 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

