07.26 – kedd 15.00
Alapos elemzés előzi meg a Paks II. beruházást
Munka nélkül áll a megye egyik legkorszerűbb malma
A gazda szerint jó lesz az idei dinnyetermés
Kitart a fülledt idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. július 26-án, kedden,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Részletes és alapos vizsgálatok előzik meg a Paks II. projektet. A
fejlesztésért felelős kormánybiztos azt mondja, hogy egyedülálló annak a
földtani kutatási programnak az összetettsége, amit az atomerőmű új
blokkjainak
engedélyezéséhez
végeznek.
A
telephelyés
környezetvédelmi engedély rövidesen megszülethet, amit az
engedélyezési eljárás legbonyolultabbja követ, a létesítési engedély
megszerzése. Akár a nyár folyamán megszülethet első fokon a Paks II.
projekthez kapcsolódó környezetvédelmi engedély is. A környező
országok közül Románia az egyetlen, amely nem küldte még meg a
szükséges engedélyezési dokumentumokat. A kormánybiztos a
napokban a helyszínen folytatott konzultációt. (teol.hu)
Az ország és a megye egyik legkorszerűbb malma, a szekszárdi üresen
áll. A Sikér Zrt-hez tartozó malom január óta zárva van, csak az őrzővédő cég munkatársai tartózkodnak ott. A februárban elindított
csődeljárás mára felszámolásba ment át, írja a teol.hu. A szekszárdi
malom Magyarország egyik legkorszerűbb búzaőrlő üzeme, 44 ezer
tonna búza tárolókapacitással a Dél-Dunántúl meghatározó malmi
szereplője lenne. Így sajnos nem az. Öt évig volt a Sikér Zrt.
fennhatósága alatt a telep. A felújítást leszámítva, folyamatosan
működtették az üzemet, munkát biztosítottak negyven családnak a
szekszárdi térségben. (teol.hu)
Jónak ígérkezik az idei termés, vélekedett rádiónknak Bognár János
Szedresi dinnyetermesztő. A várható eredményekről és a nyárról beszél
Önnek a szakember. - INTERJÚ!!!
Augusztus végi szürettel számolnak a tolna megyei szőlő termelők. Az
előrejelzések alapján szépnek ígérkezik a termés, nagy az érdeklődés a
szőlő iránt. Az ország többi részén azonban vegyes a kép. A felvásárlási

árak a múlt évinél úgy tűnik, tovább emelkednek. Még két, legfeljebb
három permetezést terveznek a szőlőtermelők a megye két borvidékén.
A korai szőlőfajták már színesednek, így a betegségek, főleg a
lisztharmat és peronoszpóra ellen is nagyobb védelmet élveznek, mint a
később érő fajták, írja a teol.hu. (teol.hu)
A Vácikai Terberus Alapítvány kutya menhely gondozottjai az év nagy
részében az iskolák,óvodák menzájáról kapnak élelmet, de a nyári
szünetben szünetel az ellátás meséli a menhelyvezető Gál Tiborné. INTERJÚ!!!
Tolna megye településein is egyre gyakrabban találkozni az utcákon
vadakkal. Élelmet keresve tévednek be a falvakba, városokba, írja a
teol.hu. A településeken leggyakrabban előforduló emlős vad a nyest, a
görény és a róka, de napjainkban egyre többet találkozni borzzal, és
vaddisznóval is. Mivel az őz és a szarvas nem mindenhol találja meg
takarmányforrását, és a zavarásra is érzékenyebb, inkább a külvárosi
zöldterületeken, a zártkertekben bukkannak fel. A madarak közül a
szürke varjú és a szajkó emelhető ki, illetve a szarka is rendszeresen
költ városokban – derül ki a Tolna Megyei Kormányhivatal
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tájékoztatójából. Tartani nem kell ezektől az állatoktól. Szakemberek
szerint az egészséges vad nem támad, sőt igyekszik elkerülni az
emberrel való találkozást. A sérült, beteg állattal azonban legtöbbször
nem árt óvatosnak lenni, bár ezekben az esetekben is általában kerüli az
embert, mégis jóval kiszámíthatatlanabb. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Úgy néz ki a folytatásban is kitart a fülledt, meleg
idő, időnként napsütéssel, időnként meg borúval, záporral, vagy
jégesővel tarkítva. Szekszárdon a hajnali 19 fokról 32 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

