05.30 – hétfő 15.00
Jók a Szekszárdon kipróbált kísérleti szőlőfajták
Most kell leadni a társasági adóbevallást
A paksi atomerőmű csapata nyerte a tűzoltóversenyt
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. május 30-án, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Jól teljesítenek a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet Szekszárdon kipróbált, kísérleti szőlőfajtái. A négy növény
közül három kémiai védelem nélkül is ellenáll a legfontosabb
gombabetegségeknek - mondta az intézet szőlőnemesítési és
génmegőrzési osztályának vezetője az MTI-nek. A tudósok 2012-ben
egy európai uniós program keretében kezdtek kísérletet a szekszárdi
Mészáros Borház Borászati Kft.-vel együttműködve. A fajták
nemesítéséhez szubtrópusi és kelet-ázsiai szőlőfajt, valamint az európai
szőlő egy közép-ázsiai fajtáját használták fel. Kozma Pál osztályvezető
elmondta: az eddigi tapasztalatok szerint az új fajták ültetvényein még
járványos időszakban sem kellett kémiai növényvédelmet alkalmazni
peronoszpóra-, lisztharmat- és botritiszfertőzés ellen, azonban az egyik
kék fajta érzékeny volt a fekete rothadásra. A szakember beszámolt
arról, hogy a szekszárdi ültetvény mellett a villányi Bock pincészetnél
már harmadéves ültetvényen folytatnak hasonló kísérletet, amelyet
kiterjesztenek a borotai Koch pincészet ültetvényeire is. Az intézet három
fehér és két vörös szőlőfajtát jelentett be állami minősítésre, amelyet
ötéves vizsgálat után kaphatnak meg. (teol.hu)
Május 31 a társasági adóbevallás leadási határideje. Ha Ön vagy cége
érintett, akkor most figyelje Mózsik Szilvia, tolna megyei NAV szóvivő
tájékoztatását. - INTERJÚ!!!
Jelentős, több mint 250 millió forintos pénzkészlettel zárta Bonyhád
önkormányzata a 2015-ös évet. A képviselő-testület csütörtöki ülésén
fogadta el a költségvetési zárszámadást. Filóné Ferencz Ibolya
polgármester elmondta, ez a megtakarítás több tényezőnek köszönhető:
részben a kormány támogatása, részben pályázati bevételek játszottak
benne szerepet, de meghatározó volt az önkormányzat takarékos
gazdálkodása is. Hangsúlyozta, a továbbiakban is azon dolgoznak, hogy

minél több pályázati forrást kiaknázzanak, ezen az ülésen is döntést
hoztak két pályázat beadásáról. Ezen felül elsősorban törvényi
kötelezettségeinek tett eleget a testület: meghallgatták a részben vagy
egészben önkormányzati tulajdonú vállalatok tavalyi évről szóló
beszámolóit. (teol.hu)
Az Ozirisz földjén elnevezésű történelem versenyen vettek részt a Garay
János Általános Iskola diákjai. A részletekről Nemes Judit, felkészítő
tanár tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
A
paksi
atomerőmű
létesítményi
tűzoltóságának
csapata
diadalmaskodott a pénteki megyei tűzoltóversenyen. Az ASE
sportpályáján a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a
Tolna Megyei Tűzoltószövetség hagyományos megmérettetését
rendezték, amelyen a megye hivatásos tűzoltó-parancsnokságainak
csapatai, valamint az atomerőmű létesítményi tűzoltóságának
legénysége bizonyított. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Kiszámíthatatlan előre, hogy mikor fog sütni a nap,
és mikor borul el, és ered el az eső. Ráadásul a szél is megerősödhet.
Viszont hűvös nem lesz. Szekszárdon 27 fok körül alakul a maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

